




Nederlandse binnenschippers 
Inleiding 

In augustus gaf ik aan na dertien jaar als hoofd
redacteur te zullen stoppen en mijn redactietaken 
over te dragen. Een nieuwe redactie vergt even 
tijd, en in overleg met het overgebleven hoofdbe
stuur heb ik ingestemd om dit jaar nog één num
mer te regelen, dit exemplaar over met name het 
thema Nederlandse binnenschippers. Voorjaar 
2012 volgde daar de oproep voor. Uiteindelijk 16 
auteurs reageerden en uit hun manuscripten is 
een selectie gemaakt. Het thema is uitgewerkt in 
onder meer een algemene inleiding, een bron, 
binnenschippers onder de eigen voorouders, fo
toportretten en kwartierstaten. Qua tijd gaat het 
vooral over de laatste twee eeuwen. Niet alleen 
het thema komt aan bod. Allereerst een bijdrage 
van Berend van Dooren met nieuwe onderzoeks
resultaten, de laatste papieren bijdrage van M. 
Vulsma-Kappers van de rubriek periodieken (ze 
gaat digitaal verder) en de kwartierstaten van te-
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kenaar Peter Vos (1935-2010) en schrijver Simon 
Carmiggelt (1913-1987). Hans de Boo uit Gronin
gen was op I september 2013 zestig jaar lid van de 
NGV en ook zijn korte bijdrage neem ik graag op. 

De in het thema niet opgenomen manuscripten 
en de andere bijdragen in voorraad zijn kortgele
den overgedragen aan de nieuwe redactie die in 
2014 aan de slag gaat om Gens Nostra te kun
nen blijven uitgeven. Op 30 november zijn Toon 
van Gestel en Fred Oorsprong, respectievelijk als 
voorzitter en penningmeester gekozen en toege
treden tot het Hoofdbestuur. Ik wens hen en de 
nieuwe redactie alle succes. In vertrouwen dat u 
dat ook doet, wens ik u fijne feestdagen en een 
gezond 2014. 

Leo van der Linden, aftredend hoofdredacteur 
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Twee factoren bepaalden op men tot het Groot
schippers of het Kleinschippersgilde behoorde. 
Ten eerste de grootte van het vaartuig. Schepen 
boven een laad capaciteit van 15 last vielen onder 
het Grootschippersgilde, de kleinere onder het 
Kleinschippersgilde. Ten tweede was het van be
lang of een schipper buitendijks of binnendijks 
voer. Onder buitendijks verstond men alle grote 
rivieren en kusten, onder binnendijks de kleine 
rivieren en vaarten zonder open verbinding met 
zee. De scheepsgrootte speelde hier dus eveneens 
een rol. Grote schepen konden gezien hun breed
te alleen buitendijks varen, terwijl kleine schepen 
vooral bij storm uitermate kwetsbaar waren wan
neer ze zich buitendijks begaven. 
Enkele gilden ontstonden vrij laat, zoals het gilde 
te Gasselternijveen in 1723. Dit gilde was vooral 
gericht op onderlinge hulp en het verzekeren van 
snabbeschuiten tegen schipbreuk. 

Voorwaarden voor lidmaatschap 
Zoals reeds eerder is aangegeven bestonden er 
vele lokale verschillen tussen de schippersgilden. 
Behalve de algemene doelstellingen konden de 
regels per gilde dus sterk afwijken. Deze regels 
werden vastgelegd in een gildekeur die voor het 
merendeel voor zowel de Groot- als de Klein
schippers van toepassing waren. 
Allereerst moest de aspirant-broeder een be
kwaam schipper zijn, wat werd afgemeten aan 
een bepaalde leertijd. Veelal kwam dit neer op 
een leertijd van drie jaar als schippersknecht. 
Wanneer hij een schip had dat aan de eisen vol
deed, mocht hij toetreden tot het gilde. Aan het 
lidmaatschap waren financiële verplichtingen 
verbonden. In Rotterdamse bijvoorbeeld moest 
een gildelid éénmalig een entreegeld van 25 gul
den betalen, en wanneer hij al reeds poorter van 
de stad was, betaalde hij het gereduceerde entree 
van 15 gulden. 
Elk lid was verplicht om wekelijks ten behoeve 
van de zieken en de onvermogenden een stui
ver in de gildekas te storten en nog en jaarlijkse 
contributie ten behoeve van de instandhouding 
van het gilde. Overleed er een gildebroeder dan 
waren de overige gildebroeders verplicht en ·be
grafenis bij te wonen en werd er na afloop een gil
demaaltijd georganiseerd. Eenmaal lid moest de 

gildebroeder zich aan de gilderegels houden. Zo 
was het de gildebroeder niet toegestaan op zijn ei
gen schip of buiten de stad te wonen maar moest 
hij een eigen huis of op zijn minst een gehuurde 
kamer binnen de stad hebben. 

Het gildebestuur 
Het bestuur van een schippersgilde bestond uit 
een hoofdman en in de regel vier hoofdlieden. 
De hoofdman, ook wel overman of deken ge
noemd behield zijn functie voor de periode van 
vier jaar om daarna afstand te doen. De hoofd
lieden dienden in de regel twee jaar en om het 
jaar werden twee nieuwe hoofdlieden benoemd. 
Joden en Doopsgezinden werden niet toegela
ten, terwijl katholieken in de Noordelijke Neder
landen wel konden toetreden, maar geen aan
spraak konden maken op bijstand uit de kas van 
het gilde. 
In de grotere steden bezaten de schippers een 
gildehuis, in kleinere steden werden de vergade
ringen vaak gehouden in de plaatselijke herberg 
of hadden ze een kamer in huur. In steden zoals 
Rotterdam kochten ze deze huizen niet alleen op 
grond van praktische overwegingen. Status en 
rivaliteit met omringende steden speelde hier
bij een grote rol. De behuizing symboliseerde de 
materiële aanwezigheid van het gilde binnen de 
stad. Gildehuizen werden dan ook vaak aan der
den verhuurd, waarbij slechts een kamer voor de 
gilde werd behouden. Om de dagelijkse gang van 
zaken in goede banen te leiden, werd een gilde
knecht aangesteld. Meestal gebeurde dit door het 
stadsbestuur. Bij geschiktheid betaalde deze een 
recognitiegeld van 50 gulden bij aanstelling en 
jaarlijks nog eens 14 gulden. Hij had zowel een 
administratieve als een uitvoerende taak en werd 
door het gilde betaald. Voor vragen konden de 
schippers bij hem terecht en eveneens verzorgde 
hij de uitkeringen aan zieke en onvermogende 
gildebroeder. Indien niet ontslagen, vervulde hij 
zijn taak tot aan zijn dood. 

Gereguleerde en ongereguleerd schipperij 
Naast de eerder besproken gereguleerde schip
pers bestond er ook een groep van ongereguleer
de schippers. Deze groep werkte op eigen initia
tief en was niet gebonden aan de beurtvaart. Deze 



schippers stonden onder toezicht van een com
missaris of toneelmeester. Deze vrije schippers 
moesten zich houden aan een aantal regels die 
eveneens door het medebestuur waren opgesteld. 
Het verschil lag vooral in de aard van de vracht. 
De vrije vaart verzorgde vooral het vervoer van 
massagoed. De schippers uit de vrije vaart, ook 
wel particulieren genoemd werden door koop
lieden en instanties ingehuurd om een vracht te 
vervoeren. Ze voeren geheel voor eigen risico en 
niet op een vast traject. 

Het einde van de gilden 
Met de staatsregeling van 1798 kwam in feite een 
einde aan de gilden en daarmee ook de schippers
gilde. Deze regeling had niet het gewenste effect 
waardoor in 1801 de gilden opnieuw tot bloei 
kwamen. Uitgangspunt van de wet van 1801 was 
een eerlijk bestaan voor iedereen. Zo ontstond op 
30 januari 1808 de Coöperatiewinkels die door 
velen werd gezien als een tegemoetkoming aan 
hen die het liefst de oude gilden in ere hersteld 
zagen. Nadat de Franse tijd voorbij was legde de 
toenmalige minister van Binnenlandse Zaken 
Roëll de koning een wetsontwerp voor tot her
stel van de gilden. De Raad van State oordeelde 
echter, dat bij een gelijkheidsstaat, gelijkheid van 
rechten hoorde en dus vrijheid voor allen. De gil
den pasten daarin niet langer. 
Onder koning Willem I kwam het in 1818 tot een 
definitieve afschaffing van de gilden die eeuwen
lang hadden bestaan. Hiermee ontstond echter 
een leemte bij de aanvankelijk goed georgani
seerde beroepsgroepen waar het ging om sociale 
zekerheid en verzekering. 
Zo richtten enkele schippers in 1866 te Smilde 
onder leiding van Kornelis Vennik (1812-1879) 
een Onderlinge Waarborgmaatschappij op met 
de nostalgische naam Het Smildinger Schip
persgilde om schippers te waarborgen tegen bij
voorbeeld schipbreuk. Soortgelijke initiatieven 
o ntstonde n ook in een aantal a nde r e d e le n van 

het land. 
De afschaffing van de schippersgilden leidde 
mede tot de opbloei van zo genaamde zeemans
colleges. Soortgelijke colleges bestonden al in 
de 16<le eeuw. De zeemanscolleges zorgden voor 
enige sociale zekerheid van de kapiteins en schip-

pers en hun nabestaanden. Bij ziekte en overlij
den werd een bedrag uitgekeerd. Elk college had 
zijn eigen vlag met daarop een nummer dat aan 
de schipper was uitgereikt en daaraan op zee 
herkenbaar was. De gezamenlijke collega's ga
ven een almanak uit waarin de kapiteins en de 
scheepsnamen waren opgenomen. 

Onderzoek 
Het specifieke onderzoek naar voorouders in gil
dearchieven verschilt van plaats tot plaats. Vaak 
bevat het archief de keuren en een lijst van be
stuurders, maar soms is er ook meer te vinden. 
In combinatie met andere bronnen zoals het no
tarieel archief komen we vermeldingen van het 
gilde vaak tegen waar het geschillen en verkla
ringen betreft tussen gildebroeders of de lokale 
overheid. 

Literatuur 
- F.C. Berkenvelder, De Gilden te Zwolle tot 1800, 

z.pl. z.j. 
- P.J. Blok, De Amsterdamse gilde, z.pl. (nieuwe 

Spectator) 1895. 
-A.J.M. Brouwer Ancher, De gilden, 's-Gravenha

ge 1895. 
-1.H. van Eeghen, De gilden: theorie en praktijk, 

Bussum 1974-
- M.R. Prak, Craft guilds in the early modern Low 

Countries: work, power, and representation, Ash
gate 2006. 

- J. Punt, De Rotterdamse Schippersgilde. Geregu
leerde en ongereguleerde binnenvaart vanuit Rot
terdam 1650-1795, z.pl. z.j. 

- W.C. de Vlaming, Dordtse gildebroeders en de af 
schaffing van de gilden 1798-1818: de teloorgang 
van een economisch anachronisme, Dordrecht 
1988. 

- C. Wiskerke, De afschaffing der gilden in Neder
land, Amsterdam 1938 (proefschrift). 
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Een lijst van gildebroeders van het schippersgilde 
van 's-Hertogenbosch uit 1712 

Arie Jan Stasse 

Een gilde was een privaatrechtelijke organisatie van vak- en bedrijfsgenoten. In 's-Hertogenbosch be
stonden ze al in de dertiende eeuw. In 1578 vroegen Bossche schippers aan het stadsbestuur om zich 
in een ambachtsgilde te mogen verenigen. Het verzoek werd niet toegestaan. Ruim een halve eeuw 
later werd het schippersgilde in 1630 opgericht door het stadsbestuur van 's-Hertogenbosch, ditmaal 
zonder dat er een verzoek van de schippers daartoe is uitgegaan. Deel van het gilde maakten uit de 
schippers die voeren op de stadsveren naar Amsterdam, Delft, Dordrecht, Gorinchem, Gouda, 's-Gra
venhage, Haarlem, Leiden, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Tiel en Utrecht. 

De ambachtsgilden werden in 1798 afgeschaft. 
Echter, in 1808 werden de ambachtsgilden door 
het Bossche stadsbestuur heropgericht, maar dan 
onder de benaming 'corporaties'. Door koning 
Willem I werden ze echter in 1818 definitief ont
bonden. 

Het archief van het Bossche schippersgilde om
vat een doos over de periode 1680-1790.r In dit 
archief van het schippersgilde bevinden zich twee 
ledenlijsten, een uit 1712 en een uit 1789. De lijst 
uit 1712, waarvan een transcriptie volgt, noemt 
de namen van alle (58) leden van het schippers
gilde van dat moment, met het jaar wanneer zij 
lid zijn geworden. Een nog oudere naamlijst van 
schippers uit 1672 is te vinden in het Oud Stads
archief. 2 

1. Stadsarchief 's-Hertogenbosch , 
toegang 115, inv.nr. 354, ongefolieerd. 

2 . Idem, Oud Stadsarchief 3712, d.d . 
21-10-1672 . 

Penning van het Schippersgilde te 's-Hertogenbosch. 
Voorzijde: Een Boschboom, daarboven: 
ANNOj.1.6.8.3. Omschrift: 1'SCHIPPERS.GILDE. 
VAN.S HERTOGENBOS. Keerzijde: Een zeilschip 
met drie personen. Op de wimpels is een boom 
afgebeeld. Omschrift: ,',AL. VARENDE.KORT.DEN. 
WEGH.S .LEVENS Aan de bovenzijde een oog 

Literatuur 
- H.L. van den Heuvel, De ambachtsgilden van 's

Hertogenbosch vóór 1629 : rechtsbronnen van het 
bedrijfsleven en het gildewezen, 's-Hertogenbosch 
1946, 2 delen. 

- J.N. Leget, 'De bebouwing langs de Brede 
Haven te 's-Hertogenbosdi, in: De Brabantse 
Leeuw 50 (2001) , pag. r-ro. 

- M. Prak, 'Samen sterk: de gilden van 's-Herto
genbosch in de tweede helft van de achttiende 
eeuw', in: Brabants Heem 47 (1995), pag. 92-
100. 

- A. Vos, Burgers, broeders en bazen. Het maat
schappelijk middenveld van 's-Hertogenbosch in de 
zeventiende en achttiende eeuw, Hilversum 2007. 

Transcriptie 
Een pertinente lijste van alle de gilde broeders 
van het schippers gilde die nu in effective in 't 
voorz gilde levendig syn etc.a. in het loopende 
jaar 1712 



Naam Jaar 
Ariaan van Gent in 't jaar r66o 

Pieter de Gelder in 't jaar r664 

Jacob Kalff in 't jaar r677 

Pieter Kalff in 't jaar r677 

Jan Wouterse van Tiel in 't jaar r678 

Jacob van den Berg in 't jaar r678 

Jan van Velsen in 't jaar r678 

Hendrik van den Handel in 't jaar r68o 

Pieter Weyburgh in 't jaar r674 

Jan van den Anker in 't jaar r68r 

Arie Betevelt in 't jaar 1682 

Jan Lankhaar in 't jaar 1684 

Pieter Hoos in 't jaar 1686 

Wouter van Velsen in 't jaar 1687 

Jan Plucknoot in 't jaar r689 

Aart de Rover in 't jaar 1689 

Jan de Gelder in 't jaar r692 

Floris de Bock in 't jaar 1692 

Jan Kalff in 't jaar 1693 

Jan van Boussele in 't jaar r694 

Cornelis Hoos in 't jaar 1694 

Lambert van Cuyk in 't jaar 1695 

Thomas Lanneur in 't jaar 1695 

Jan Staas in 't jaar 1697 

Claas Cortier in 't jaar 1697 

Manna den ouden in 't jaar 1698 
Aart Weyburg in 't jaar 1699 

Willem de Gelder in 't jaar 1699 

Hendrik Costant in 't jaar 1700 

Naam 

Govert Muys 

Jan Varstevelt 

Abraham van den Pol 

Jan van Velsen de jongen 

Vaas Vaasen 

Jan van den Heuvel 

Gerrit Mul 

Gillis van Dujk? 

Jan Dunbier 

Abraham van Velsen 

Jan Zeeuw 

Jan Alberts van Bousele 

Willem Toorevliet 

Abraham Kalf 

Jan Wouterse van Tiel 

Jacobus de Massent 

Jan van de Gijn de Jonge 

Jan de Bedakker 

Jan van de Gyn de oude 

Pieter Manna 

Eybert van Emmerik 

Jan Potje 

Pieter Labon 

Jacobus Papegaay 

Arie Zeeuw 

Willem Plucknoot 
Jan de Beek 

Willem van Aken 

Jaar 

in 't jaar r7or 

in 't jaar r7or 

in 't jaar r702 

in 't jaar r703 

in 't jaar r704 

in 't jaar r704 

in 't jaar r704 

in 't jaar r704 

in 't jaar r704 

in 't jaar r705 

in 't jaar 1705 

in 't jaar 1706 

in 't jaar 1707 

in 't jaar 1707 

in 't jaar 1708 

in 't jaar 1708 

in 't jaar 1708 

in 't jaar 17ro 

in 't jaar 17ro 

in 't jaar 17ro 

in 't jaar 17ro 

in 't jaar 17ro 

in 't jaar 1711 

in 't jaar 1711 

in 't jaar 1711 

in 't jaar 1711 
in 't jaar 1711 

in 't jaar 1712 
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RUBRIEI{ Het portret van ... 

Wilhelmus Hendrikus Lelieveld & 
Maria Theodora van Elswijk 
Henk Lelieveld 

Wilhelmus Hendrikus Lelieveld, geb. Monster 23-9-1879, binnenvaartschipper, overl. Monster 22-6-
1954, zn. van Petrus Lelieveld (1852-1888) en Anna van der Valk (1854-1937) 2

, tr. Monster rn-5-1902 
Maria Theodora van Elswijk, geb. Monster n-3-1882, overl. Poeldijk 8-n-1965, dr. van Hendricus van 
Elswijk (1850-1920) en Appolonia Helena Tetteroo (1848-1922). 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1904 en 1924 veertien kin
deren (zeven jongens en zeven meisjes) geboren, waar
van twee jong overlijden en d e jongs t e nog in leven i s . 

De afgebeelde personen zijn mijn overgrootouders. 
Hun adres is Bloemenstraat 12 in Poeldijk. Willems 
broer Henk woont in dezelfde straat op nummer 8. 
Ook Henk is binnenvaartschipper. Het schippers
beroep zit in de familie want hun vader Piet was ook 
schipper, maar stierf vroeg aan de gevolgen van tyfus. 

De kinderen van Willem hebben het binnenvaartschip
persvak niet voortgezet, maar via de nakomelingen van 
broe r H enk i s h e t b e roep tot in d e jaren '70 van d e 20s1c 

eeuw voortgezet. De Lelievelden stonden bekend als 
mestschippers, de mest werd onder andere gehaald uit 
Vinkeveen. 

De foto's zijn gemaakt door 'Photographie Francaise' in 
Den Haag, vermoedelijk net vóór 1900. 

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

2. H. Lelieveld, 225jaarfamilie Lelieveld/ 
Lelive/t/Lelijveld: van Loosduinen naar 
Poeldijk (1775-2010), Leiden 2011 



Bij een deel van de familie Le
lieveld stroomt al vele generaties 
schippersbloed door de aderen. 
Dit begon al bij Petrus Lelieveld 
(1852-1888) bij wie in zijn over
lijdensakte als beroep 'schipper' 
vermeld staat. Bij zijn jongere 
broer Wilhelmus Cornelis wordt 
aanvankelijk ook als beroep 
'schipper' vermeld. Bovendien 
zijn ook enkele zwagers van Pe
trus schipper. Het beroep wordt 
vanaf Petrus aan de volgende ge
neraties doorgegeven. Zijn twee 
zoons, Wilhelmus Hendrikus 
en Hendrikus, zijn ook schip
per. Vervolgens is ook een aantal 
van hun zoons weer schipper. 
Met minstens vier generaties 
schippers, kun je wel spreken 
van een echte schippersfamilie. 
In het boekje Schippers op West
landse Wateren,' wordt de familie 
Lelieveld dan ook genoemd als 
schippersfamilie. Nu gaat het 
vooral om de zoons Aad en Piet 
van de hiervoor genoemde Hen
drikus Lelieveld. Zelfs een zoon 

1ppers 
H.M. Lelieveld 

Mestschippers vervoerden twee soorten mest: Ten eerste ruige mest. 
Dit bestond uit uitwerpselen van vee vermengd met stro. Deze ruige 
mest werd gebruikt om de grond luchtiger en humusrijker te maken. 
Ten tweede, uitwerpselen van het vee maar nu naturel; deze vloeibare 
mest werd gebruikt als natuurlijke plantenvoeding. Veel van de natu
relle mest werd gehaald in Schiedam, vandaar dat deze mest de naam 
Schiedammer kreeg. De aankomst van een schuit Schiedammer ging 
meestal met enige ceremonie gepaard. De luiken gingen open en er 
werd dan eens flink geroerd met de schepemmer. Vervolgens werd de 
lucht opgesnoven om de 'kracli te bepalen en uit de verhalen van de 
mestschipper Piet Lelieveld, werd er ook voorzichtig met de vinger ge
proefd. Men raakte zo vertrouwd met het product, dat het niets 'vies' 
in zich had. De mestschuiten hadden doorgaans te veel diepgang om, 
vooral bij laag water, de tuindersloten binnen te varen. Bij de toegangs
bruggen lagen dan de schippers in het grote water, de Gantel of de 
Nieuwevaart langs de Nieuweweg zogenaamd te 'vletten. Hierbij werd 
de veilingschuit aan de zijkant van de mestschuit gebonden en met 
de schepemmer, een emmer aan een lange stok, werd de mest over
geschept. Hierin zat een zeker ritme: twee tegenover elkaar staande 
personen schepten de mest in een vloeiende beweging, de stok van de 
schepemmer op hun knie, over in de schuit. Het was een imposant 
gezicht de schippers hiermee bezig te zien. Lag de schipper eenmaal 
bij de klant voor de losplaats dan werd de Schiedammermest in een 
kruiwagen geschept en het land opgereden. (Uit: W. van Zijl, Poeldijk 
door de eeuwen heen, De Lier 2001). 

van deze Aad, Hennie/Henk, is schipper geweest. 
Deze schippers waren (aanvankelijk) werkzaam 
als m e stschippers. 

voer in het begin van de 20s1e eeuw samen met 
zijn zwager Nicolaas Persoon naar Den Haag om 
in de Koninklijke Stallen de mest op te ruimen. 
Of dit dagelijks gebeurde, is niet bekend, maar 
als Henk dit deed, ging hij 's morgens om circa 
vier uur lopend naar Den Haag waar hij onder
weg zijn zwager Nicolaas Persoon in Loosduinen 
ophaalde. Waarschijnlijk werden zij op deze ma
nier met de mesthandel bekend en kwamen zij op 

De bekendste schippers binnen de familie Lelie
veld zijn Hendrikus (Henk) en zijn zoons Piet 
(19ro-1986) en Aad (1920-2001) . Een kleinzoon 
van Hendrikus, Aad Lelieveld (geboren 1955) , 
weet te vertellen: 'Henk Lelieveld (1885-1970) 

1. ).N .M. van Leeuwen en H .C. 
Lelieveld, Schippers op Westlandse 
Wateren , Zaltbommel 1995. 
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Het echtpaar Lelieveld-van der Sman bij het 25jarig huwelijk op 7 november 1933, met staande van links 
naar rechts: Nel Boeters, vriendin van Piet, later non, Piet (Petrus Nicolaas) Lelieveld (1910-1986), Sjaan 
(Adriana Geertruida) Lelieveld (1915-2002), Aad (Adrianus Bernardus) Lelieveld (1920 -2001) , Corrie 
(Cornelia) Lelieveld (1916-2008) en zittend van links naar rechts: Marie (Maria Adriana) Lelieveld (1911-
1996), Anna Lelieveld-van der Valk (1854-1937), moeder van Henk, Henk (Hendricus) Lelieveld (1885-
1970 ), Grarda (Gerarda Margaretha) Lelieveld (1922-2006), Corrie (Cornelia Johanna) van der Sman 
(1889-1961), Anna (Johanna Maria) Lelieveld (1912-2000) 

deze manier in de grond- en mesthandel terecht. 
Nicolaas Persoon en zijn zonen hadden later ook 
zelfstandig een mest- en grondhandel in Loosdui
nen, nabij de Leugenbrug.' 
Henk ging later ook bij boeren in de omgeving 
koeienmest ophalen om dit naar de tuinders in 
het Westland te brengen. Zij gebruikten dit om 
hun grond te bemesten. Toen zijn zoons Adri
anus (Aad) en Petrus (Piet) oud genoeg waren, 
gingen zij bij hun vader werken. In 1946 wilde 
Aad zelfstandig verder gaan. Henk was daar in 
eerste instantie op tegen maar Aad zette toch 
door en kocht zelf een schuit. Ondanks de weer
stand van zijn vader kreeg Aad toch een aantal 
klanten mee om te starten maar moest het verder 

zelf regelen. Zijn broer Piet was toen ook al voor 
zichzelf begonnen. 
In de Tweede Wereldoorlog, toen alles op de bon 
en schaars was, ruilde Aad aardappelen, kaas en 
andere landbouwproducten die hij bij de boeren 
kon kopen voor goederen zoals serviezen, lappen 
stof en ander huisraad. Zodoende kon hij, nadat 
hij in augustus 1945 trouwde met Mies (Maria 
Elizabeth) van der Zande, een compleet ingerich
te woning betrekken. Deze woning stond aan de 
Monsterseweg in Poeldijk en was van de familie 
Van Ruijven bij wie zij inwoonden. In 1954 kocht 
Aad een woning in de Bloemenstraat nummer 4, 
waar ook zijn vader Hendrikus (op nummer 8) en 
zijn oom Wilhelmus (op nummer 12) woonden. 



De zaken gingen voorspoedig en Aad kocht er 
nog een schuit bij. In hoogtijdagen werden er 
ook nog schuiten bij gehuurd, onder meer bij 
Van Straaten uit Loosduinen. De oudste zoon van 
Aad, Henk (ook wel Hennie), kwam halverwege 
de jaren zestig van de vorige eeuw in de zaak. Zo 
werd er destijds ruige mest gehaald bij boeren in 
Schipluiden en Vinkeveense grond, natuurlijk 
uit Vinkeveen. Zij gingen dan om 's morgens 
vier uur vanuit Poeldijk varen via Den Haag, de 
Laakhaven, de Vliet, Kagerplassen, de Drecht 
en waren dan om circa twaalf uur in Vinkeveen. 
Daar werd de schuit door middel van een trekbak 
of gewoon met een riek volgeladen. Rond twee 
uur werd de terugreis naar Poeldijk aanvaard om 
vervolgens dezelfde reis maar dan in omgekeerde 
vorm te maken. Rond twaalf uur 's nachts arri
veerden ze dan in Poeldijk. De andere dag werd 
deze lading Vinkeveense grond bij een tuinder 
in het Westland gelost, om de daarop volgende 
dag wederom naar Vinkeveen te gaan om nieuwe 
grond te halen. Tijdens de zomermaanden werd 
er vaak drie maal per week een reis naar Vinke
veen gemaakt, vaak nog met een tweede schuit 
op sleeptouw er achter. Het waren dan zes lange 
dagen werken in de week. 

Aad, de in 1955 geboren zoon van Aad, kan zich 
herinneren dat hij tijdens vakantieperioden wel
eens mee mocht naar Vinkeveen. Hij beschrijft: 
'Tijdens een van deze reizen waarbij ik als kleine 
jongen mee mocht, stormde het. We kwamen ge
laden terug uit Vinkeveen en vader wilde natuur
lijk zo veel mogelijk grond meenemen dus er stak 
misschien bijna wel een halve meter grond boven 
de voorroef uit. Toen wij uit Vinkeveen vertrok
ken, waaide het natuurlijk wel, maar niet zorg
wekkend, vandaar dat we toch over de Kagerplas
sen gingen. Meestal als het hard waaide, ging de 
terugreis via het Aarkanaal en Alphen aan de Rijn 
weer n aar Leiden. Dan ontliep je de Kagerplas
sen waar het tijdens een storm nog wel eens kon 
spoken. In die tijd had je nog geen buienradar of 
weeralarmen, vandaar dat je nog wel eens voor 
een verrassing kon komen te staan. Nu moet je 
weten dat Vinkeveense grond in droge vorm niet 
veel weegt en het heel luchtig is. Toen wij over 

de Kagerplassen voeren, sloegen de golven over 
de voorroef. Dit zorgde er zo voor dat de Vinke
veense grond vooral aan de voorzijde verzadigd 
raakte met water wat natuurlijk het gewicht deed 
toenemen met als gevolg dat de kop van de schuit 
dieper en dieper kwam te leggen. Ik moest toen 
het roer over nemen en mijn vader ging naar 
voren om een gedeelte van de lading overboord 
te zetten, zodat we toch nog veilig en wel de 
Kagerplassen konden oversteken. Dit waren heel 
spannende momenten waar vader toch altijd wel 
nuchter en kalm onder bleef.' 
Door de reconstructie van het Westland later in 
de genoemde jaren zestig werden de sloten ge
dempt en kwamen er wegen voor terug. Dit had 
tot gevolg dat veel tuinders niet meer met een 
schuit bereikbaar waren maar vanaf die tijd alleen 
nog maar met een vrachtwagen. In deze periode 
kocht Aad ook zijn eerste vrachtwagen: een ge
bruikte Thames Trader. Omdat hij nogal wat pro
blemen met deze auto had, kocht hij na een jaar 
een nieuwe auto: een Bedford. Terwijl hij toen 
op de vrachtauto zat, zat zijn zoon Henk op de 
schuit. Begin jaren zeventig van de vorige eeuw 
was het gedaan met het vervoer per schuit. Henk 
ging bij Van der Valk en de Groot op de vrachtwa
gen werken. Tot 1976 werkte Aad voor zichzelf, 
maar door gebrek aan opvolging verkocht hij zijn 
zaak aan de Comtu: destijds een tuinbouw toe
leverancier van onder andere tuinbouwgrond. In 
deze periode verruilde hij ook de Bloemenstraat 
voor de Cistercienserstraat in Wateringen, om in 
1991 weer terug te keren in Poeldijk, in de Jan 
Barendselaan. Aad overleed op 8 mei 2001. 

Schuit (van) Aad Lelieveld met hem aan 
het roer bij de sluis Bon bij de Vinkeveense 
plassen geladen met Vinkeveense grond 
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Lossen van Vinkeveense tuif bij een tuinder te 
Poeldijk, met drie generaties Lelieveld met v.l.n.r. 
Aad (1920-2001) , Hennie (geboren 1948) en Henk 
(1885-1970) (foto circa 1965) 

Schuit Leza van 
Aad Lelieveld (1920-
2001), geladen met 
ruige mest, in het 
Westland 

Schuit Leza met aan het roer 
Hennie Lelieveld, oudste zoon 

van Aad Lelieveld (1920-
2001) , geladen met ruige mest 

in de Nieuwe Vaart aan de 
Bloemenstraat te Poeldijk met 

op de achtergrond kistenfabriek 
van Scheer en het torentje van 

de Poeldijkse groenteveiling 
(foto 1962) 

Henk Lelieveld (1885-1970) in Monster (foto eind 
jaren dertig van de vorige eeuw) 



STAM REEKS LELIEVELD 

1111111111111111111111 I Petrus Lelieveld, geb. Loosduinen 26-7-1852, binnenvaartschipper, overl. Monster 9-6-1888, zn. van 
Willem Lelieveld en Catharina de Hollander, tr. Monster 27-1-1877 Anna van der Valk, geb. Monster 
14-6-1854, overl. ald . 11-6-1937, dr. van Hendrikus van der Vlak en Gerarda van Wingerden . 

UIT DIT HUWELIJK, GEB. TE MONSTER: 

1. Catharina Maria, geb. 5-8-1877, overl. Voorburg 20-11-1961 . 
2. Gerarda, geb. 2-10-1878, overl. Den Haag 12-2-1946. 
3. Wilhelmus Hendrikus Lelieveld, geb. 23-9-1879, schipper, overl. Poeldijk 22-6-1954.2 
4. Hendrikus, geb. 29-11 -1880, over!. Monster 22-5-1881 . 
5. Hendrikus Petrus, geb. 10-1-1882, overl. Monster 2-6-1882. 
6. Hermanus, geb. 20-1-1883, overl. Monster 2-3-1883. 
7. Elizabeth Gijsberta Maria, geb. 14-1-1884, overl. Monster 21-1-1884. 
8. Hendrikus, volgt 11. 
9. Petrus, geb. 31-1-1886, overl. Monster 18-4-1886. 
10. Geertruida Alida, geb. 11-5-1887, overl. Den Haag 29-3-1968. 
11 . Petronella Anna, geb. 3-9-1888, overl. Monster 14-10-1888. 

ll 11111111111111111111 Il Hendrikus Lelieveld, geb. Monster 4-1-1885, mestschipper, overl. Monster 12-7-1970, tr. Wateringen 
7-11-1908 Cornelia Johanna van der Sman, geb. Wateringen 24-6-1889, overl. Monster 10-7-1961, dr. 
van Arie van der Sman en Maria van Lijk. 

UIT DIT HUWELIJK, GEB. TE MONSTER : 

1. Petrus Nicolaas Lelieveld, geb. 22-1-1910, binnenvaartschipper, overl. Monster 22-7-1986, tr. Delft 
2-11-1938 Anna Maria Jacoba Meijer, geb. Delft 12-1-1910, over!. ald . 10-7-1985, dr. van Gerardus 
Johannes Meijer en Cornelia Adriana Hofsteede. 
Uit dit huwelijk zijn in Monster en Delft in totaal tussen 1939 en 1955 tien kinderen Lelieveld 
geboren. 

2. Maria Adriana, geb. 21-1 -1911 , overl. Naaldwijk 6-3-1996. 
3. Johanna Maria, geb. 9-9-1912, overl. Delft 14-1-2000. 
4. Doodgeboren dochter, geb./overl. 18-5-1914. 
5. Adriana Geertruida, geb. 23-7-1915, overl. Monster 14-5-2002. 
6. Cornelia, geb. 1-12-1916, overl. Naaldwijk 25-12-2008. 
7. Adrianus Bernardus, volgt 111. 
8. Gerarda Margaretha, geb. 5-5-1922, overl. Delft 25-11-2006. 

1111111111111111111111 lil Adrianus Bernardus Lelieveld, geb. Monster 23-10-1920, binnenvaartschipper, over!. Naaldwijk 8-5-
2001 , tr. Monster 18-8-1945 Maria Elizabeth van der Zande, geb. Monster 8-4-1918, over!. Poeldijk 
5-11-2010, dr. van Hendricus Everardus van der Zande en Elisabeth van der Ende. 
Uit dit huwelijk zijn te Monster en Delft tussen 1948 en 1958 zes kinderen geboren . 

2 . Zie: Henk Lelieveld , 'Het portret 
van Wi lhelmus Hendrikus Lelieveld 
en Maria Theodora va n El swij k' op 
pagina 302 in dit nummer. 
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Wellicht vraagt u zich af, wat een predikant van 
doen heeft met de binnenscheepvaart. Hoito Go
dert Dornseiffen is oprichter en jarenlang direc
teur geweest van het Schoolfonds voor Schippers
kinderen in Friesland.' En over genoemd school
fonds en haar grote inspirator gaat dit artikel. 

Hoito Godert Dornseiffen (1841-1922) 

OQ 1. Het archief van dit schoolfonds is 
~ aanwezig in Leeuwarden bij Tresoar. 

i Eerst maar even beginnen met de voor dt ' 
genealoog belangrijke informatie met betrek/ ' 
king tot de hoofdpersoon. Het gaat hier om 
Hoito Godert Dornseiffen, geb. Heerenveèn 
25-r-1841, doopsgezind predikant, overl. Hee? 
renveen 3-I-1922, zoon van Nicolaas Dorn
seiffen en Margaretha Born, tr. Ferweradeel. 
5-9-1881 Agatha Johanna Rutgers, geb. Kol
ham 7-n-1844, overl. Groningen 30-12-1924, 
dochter van Sebald Justinus Rutgers en Anna 
Maria Wolthers. 
Uit het huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

Over de jeugd van Hoito Godert is niet veel be
kend. Enkele dagen na de geboorte van een dood
geboren zusje overleed zijn moeder Margaretha 
Born (1817-1842). Hoito Godert was toen amper 
1½ jaar oud. Zijn vader Nicolaas Dornseiffen 
(1811-1855), apotheker te Heerenveen, hertrouwde 
in 1845 met Gepke Hannema (1815-1888). Maar 
ook zijn vader is niet oud geworden. Op 14-jarige 
leeftijd werd Hoito Godert wees. 
Zijn oom, Feike Born (1825-1887), doopsgezind 
predikant te Joure, werd benoemd tot zijn voogd 
en nam deels ook de opvoeding van Hoito Godert 
op zich. Deze oom heeft zoveel overwicht op de 
nog jonge en beïnvloedbare Hoito Godert uitge
oefend, dat ook hij de keuze voor een loopbaan 
als dominee heeft gemaakt. Maar geheel zijn ei
gen vrije keuze is dit niet geweest. Later heeft hij 
wel eens gezegd: "Ik had architect willen worden; 
plannen maken, bouwen, dat is mijn lust en mijn 
leven'' . Al tijdens zijn studie in Amsterdam sloeg 
hij aan het twijfelen met betrekking tot zijn keuze 
voor h et predikambt. Een van zijn leraren van het 
Doopsgezind Seminarium in Amsterdam, waar 
hij theologie studeerde, heeft hem, zij het met 
enige overredingskracht, weer op het oorspron-



kelijk uitgestippelde pad weten terug te brengen. 
In 1867 werd de pas afgestudeerde proponent 
Dornseiffen beroepen bij de Doopsgezinde ge
meente te Terhorne. Hij werd ingeleid door zijn 
oom en voogd Dominee Born van Joure. Ondanks 
beroepen van andere gemeenten, is Dominee 
Dornseiffen Terhorne tot zijn emeritaat in 1902 
trouw gebleven, bang als hij was niet te kunnen 
voldoen aan de hogere eisen, die een grotere ker
kelijke gemeente ongetwijfeld aan hem zou stel
len. En Terhorne was blij met hem; hij heeft er 
veel tot stand gebracht. Zelf had hij geen hoge 
dunk van zijn gave tot de verkondiging van het 
geloof. Het prediken ging hem niet echt gemak
kelijk af. Hij was meer een doener, een man van 
de daad. Zo heeft hij zich, vanwege het ontbre
ken van een huisarts in het geïsoleerd liggende 
Terhorne, bekwaamd in het verlenen van eerste 
hulp bij kleine ongelukjes. Ook richtte hij samen 
met zijn echtgenote een spaarbank op voor de 
dorpskinderen en later ook voor de knechten en 
de meiden zodat, wanneer de liefde om de hoek 
kwam kijken, deze niet alleen gebaseerd was op 
hartstocht, maar ook kon rekenen op een wat ste
viger financieel fundament. Zijn levenswerk was 
echter wel de oprichting en instandhouding van 
een fonds , dat schipperskinderen in de gelegen
heid stelde passend onderwijs te volgen. 

Terhorne, in de Friese taal Terherne genoemd, 
is een idyllisch dorpje gelegen aan de oostelijke 
boorden van het Sneekermeer. Het af gelegen 
dorp bestond, in de tijd dat dominee Dornseiffen 
daar actief was, vooral uit eenvoudige woninkjes 
en het Waterstaatskerkje van de doopsgezinde ge
meente met aan de linkerzijde de monumentale 
pastorie en aan de rechterkant de kosterswoning. 
En natuurlijk ontbrak het dorpscafé niet. Nu be
hoort het tot het watersportgebied rondom het 
Sneekermeer, waar veel recreatiewoningen lig
gen met een eigen aanlegplaats voor de boot en 
een schitterend u itzicht over h e t w ate r. Dominee 
Dornseiffen had zelf trouwens ook een zeilboot 
achter de pastorie liggen: De Meeuw. Hij trok er 
alleen, of samen met zijn echtgenote en dikwijls 
ook met enkele vrienden of collega's uit zijn uitge
breide kennissenkring, veelvuldig mee het meer 
op om zijn toch wat minder sterke psychische ge-

steldheid wat rust en ontspanning te geven. 
Hoe kwam Dominee Dornseiffen nu op het idee 
om iets te doen aan het onderwijs van schippers
kinderen. Welnu, rond 1870 was er met betrek
king tot het onderwijs aan schipperskinderen 
nog niets geregeld. De kinderen voeren immers 
mee op het schip van hun ouders. De bevolking 
van Terhorne bestond voor een deel uit schippers, 
die vooral de verbinding tussen Amsterdam en 
Friesland onderhielden. 's Winters , in de periode 
november/maart, lagen de schepen van de schip
pers vanwege de te verwachten winterse omstan
digheden in Terhorne aan wal. De schippersfami
lies namen in die periode deel aan het dorpsleven 
in Terhorne. De mannen zochten tijdelijk werk; 
de vrouwen bereidden huishoudelijk het nieuwe 
vaarseizoen voor en de kinderen gingen naar 
school. En die korte schoolperiode veroorzaakte 
het probleem bij de schipperskinderen. Doordat 
zij al een aantal maanden van het schooljaar had
den gemist en dus een forse achterstand in de 
lesstof hadden, leerden zij in de winterse periode 
dat zij wel naar school gingen niet zoveel bij . In 
de wintermaanden woonden de schipperskinde
ren ook de catechisatielessen van Dominee Dorn
seiffen bij. Al vroeg na zijn aantreden in Terhor
ne ontdekte hij bij hen het gebrek aan de meest 
elementaire kennis van het lezen en schrijven. 
Daar moest dominee toch wat aan doen en hij be
dacht daartoe het volgende. Gedurende de maan
den, dat de schippers onderweg waren, zouden 
hun kinderen in Terhorne ondergebracht moeten 
kunnen worden bij familie of gastgezinnen, zo
dat zij naar school konden en het onderwijs vol
gen. Uiteraard gebeurde dat geheel op vrijwillige 
basis, want de schippers moesten een deel van de 
kosten van levensonderhoud in de gastgezinnen 
zelf betalen. Om de kosten te dekken werd aan 
bemiddelde particulieren in Terhorne gevraagd 
een financiële bijdrage aan dit bijzondere project 
te leveren. Ook de kerkelijke gemeente leverde 
een bijdra ge. Een en ander moest juridisch na
tuurlijk goed geregeld worden. Daartoe werd 
een fonds opgericht, waarin de gelden werden 
beheerd en de organisatorische zaken geregeld, 
zoals het contact met de ouders, het onderbren
gen van de schipperskinderen in gastgezinnen 
en het volgen van de vorderingen op school van 
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de kinderen. De kosten van het onderbrengen in 
de gastgezinnen bedroegen per leerling ongeveer 
f 1,50 per week. Het fonds vergoedde hiervan 
f 1,-- , het restant werd door de ouders opgebracht. 
En het systeem werkte boven verwachting. 
Dominee Dornseiffen realiseerde zich maar al 
te goed, dat het probleem van het onderwijs aan 
schipperskinderen geen Terhorns probleem was, 
maar zich feitelijk in geheel Friesland voordeed. 
Hij besloot daarom, nadat hij enkele jaren er
varing had opgedaan met de werkwijze van het 
systeem, het fonds geleidelijk over Friesland uit 
te breiden. Hij riep daarbij de hulp in van zijn 
zwager, Dominee Rutgers , predikant van de Her
vormde Gemeente in Terhorne. Hiermee werd 
ook de schijn weggenomen, dat het fonds uit
sluitend was bedoeld voor de doopsgezinden in 
Terhorne. De beide dominees hadden een aantal 
knopen door te hakken. Zo moesten zij de keuze 
maken om de kinderen onder te brengen in een 
op te richten internaat of in een gastgezin. Men 
koos voor het laatste; het gezin was immers de 
ideale plek voor de opvoeding van het kind. Een 
andere keuze die gemaakt moest worden was die 
van een uitbreiding van het fonds over Friesland 
of over heel Nederland. Vooral om bestuurlijke 
redenen, zoals overzicht, controle en financiën, 
hebben de dominees de keuze gemaakt voor een 
kleinschaliger, provinciale uitbreiding. De werk
wijze van het Terhornse fonds werd de leidraad. 
De doelstelling zou zijn, de schippers de moge
lijkheid te bieden hun kinderen het hele school
jaar door onderwijs te kunnen laten volgen. 
Zodra alle plannen gereed waren, namen de bei
de zwagers Dornseiffen en Rutgers de uitvoering 
ervan voortvarend ter hand. De eerste actie was 
het inzamelen van financiële middelen. In janu
ari 1882 werden 1600 brieven gestuurd naar de 
notabelen van Friesland. In de brief werd uitge
legd wat de plannen van het schoolfonds waren 
en gevraagd om een financiële bijdrage. De res
pons viel wat tegen. Er werden slechts zes ant
woorden ontvangen. Daarop werd besloten, dat 
Dominee Dornseiffen een aantal inwoners van 
Friesland persoonlijk zou bezoeken. En dat le
verde een aanzienlijk beter resultaat op. Zodra er 
voldoende jaarlijkse bijdragen waren toegezegd, 
werd het eerste kind in een gastgezin geplaatst. 

Nog in september van datzelfde jaar (1882) waren 
twaalf kinderen ondergebracht en in staat gesteld 
regulier onderwijs te volgen. 
Nu de groei er in zat, was het zaak een en an
der goed te regelen. Er werd een 'Commissie van 
toezicht en beheer' samengesteld bestaande uit 
de heren Jhr. Mr. A.E. van Boelens van Eysinga, 
P. Lycklama á Nijeholt, beiden uit Leeuwarden, 
en uit Heerenveen de heer M. Mzn van Heloma. 
Naast de directeur, Dominee H.G. Dornseiffen, 
werd de heer Corbalijn Battaerd tot onderdirec
teur benoemd. Daarnaast werden in een aantal 
plaatsen correspondenten aangesteld, die het wel 
en wee van de schipperskinderen nauwlettend 
in de gaten moesten houden. Zij zochten, als de 
schipper zelf geen geschikt adres had, een gastge
zin, volgden het verblijf van het kind in dit gezin 
en hielden toezicht op de resultaten en de voort
gang van het onderwijs aan het kind. Hiervan 
werd regelmatig verslag gedaan aan de directeur 
die, indien nodig, de gang van zaken bijstuurde. 
Er werden statuten en reglementen vastgesteld 
en rechtspersoonlijkheid aangevraagd en verkre
gen. Hiermee had het Schoolfonds voor Schip
perskinderen in Friesland, zoals de officiële naam 
voluit luidde, een hechte organisatorische basis. 
Natuurlijk ontstonden er grotere en kleinere 
problemen. Zo was een schipper het er niet mee 
eens, dat hij de bijdrage van f 1,-- per week niet 
kreeg toen zijn kind gedurende de winterperiode 
bij hem aan boord van het schip verbleef. Een an
dere schipper bleek niet in staat de eigen bijdrage 
aan de verzorger te betalen. De schipper/eigenaar 
van een groot binnenvaartschip wilde ook in aan
merking komen voor plaatsing van zijn kinde
ren. Maar daar was het fonds niet voor bedoeld. 
Het was er uitsluitend voor hulp aan de kleinere, 
minder draagkrachtige binnenschippers. Al deze 
en andere problemen werden daadkrachtig en in 
de lijn van de opgestelde regels en de doelstelling 
van het fonds opgelost. 
De aanmelding voor de plaatsing van een schip
perskind, die de leeftijd van tenminste acht, la
ter zes jaar moest hebben bereikt, werd gedaan 
door de ouders bij de plaatselijke correspondent. 
De ouders konden dan aangeven bij wie het kind 
in het gezin kwam, het liefst bij een familielid of 
bevriende familie, waarbij er de voorkeur naar 



uitging, dat het gastgezin in de winterse woon
plaats van de schipper woonde. Voorts bepaalde 
de schipper op welke school zijn kind als leerling 
moest worden ingeschreven. Wanneer de keuze 
van de school eenmaal gemaakt was, konden de 
ouders van de leerling hierop later niet terugko
men; dit vooral om de voortgang van het onder
wijs niet te verstoren. Wanneer de schipper zijn 
wensen bij de correspondent had neergelegd, 
maakte deze een rapport op, dat naar de directeur 
werd gezonden. Laatstgenoemde bepaalde aan de 
hand van het reglement van het fonds of de schip
persfamilie in aanmerking kwam voor plaatsing 
door en een bijdrage in het levensonderhoud van 
het fonds. Wanneer dit het geval was, dan werd 
het kind, zodra het bovenaan stond in het plaat
singsregister in het gastgezin opgenomen en bij 
de school ingeschreven. De kosten voor de ou
ders bedroegen gewoonlijk f 0,50 per week. Bij 
de beoordeling van de plaatsing in een gastgezin 
speelde de kerkelijke gezindte geen rol. 
Vanaf de oprichting van het schoolfonds maakte 
het, getuige het overzicht hiernaast, een enorme 
groei door: 

Leden van het fonds mochten zich noemen, zij 
die minimaal f 5,-- per jaar of eenmalig f roo,-
betaalden; van begunstigers werd verwacht dat 
zij ten minste f 1,-- per jaar bijdroegen. In 1899 
ontving het fonds een rijkssubsidie vanf 2-400,--, 
waardoor het aantal in dat jaar geplaatste kinde
ren vrijwel verdubbelde. Deze subsidie werd la
ter verhoogd naar f 5.000,-- per jaar. Ook in Den 
Haag was men kennelijk overtuigd van het grote 
belang van onderwijs aan schipperskinderen. Er 
was weliswaar een leerplichtwet, maar de kinde
ren van schippers waren hiervan vrijgesteld. 
Jaarlijks werd door de directeur een verslag sa
mengesteld waarin verantwoording werd afge
legd met betrekking tot de van de leden en be
gunstigers ontvangen gelden maar ook van de 
verkregen subsidies. die niet alleen sinds 1899 
van de regering werden ontvangen, maar ook, al 
vanaf de start van het fonds, van de Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen en van 'Volksonderwijs'. 
Vermeld werd ook, hoeveel schipperskinderen in 
het verslagjaar dankzij het fonds in staat werden 
gesteld onderwijs te volgen en de kosten daarvan. 

Jaar Leden Begunstigers Geplaatste 
kinderen 

1882 43 102 12 

1883 60 165 21 

1884 80 248 29 

1885 88 251 28 

1886 91 271 32 

1887 95 317 40 
1888 95 317 45 
1889 100 379 54 
1890 ro6 43° 58 

1891 ro6 444 69 

1892 ro5 485 71 

1893 ro8 518 60 

1894 ro6 54° 70 

1895 ro7 542 72 

1896 ro4 547 61 

1897 ro4 560 64 

1898 99 569 74 

1899 ro5 599 147 
1900 IIO 619 150 

1901 ro9 652 - 161 

1902 n3 689 178 

1903 n9 780 195 

1904 121 803 215 

1905 120 840 231 

1906 126 863 257 

1907 132 895 272 

Daarnaast werd vaak een opsomming gegeven 
van de plaatsen in Friesland, waar kinderen wa
ren ondergebracht en hoeveel. De meeste kin
deren gingen naar een openbare school. minder 
dan 20% van de leerlingen bezocht een Chris
telijke school en slechts een enkeling volgde 
Rooms Katholiek onderwijs. Voorts werd verslag 
gedaan van de vorderingen van de leerlingen, en 
het moet gezegd, de resultaten waren niet alleen 
heel bemoedigend, maar gaven het bestuur, de 
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correspondenten en allen die er verder bij betrok
ken waren de motivatie met dit zo belangrijke 
werk door te gaan. Want er was nog steeds een 
aanzienlijk aantal schipperskinderen dat graag 
naar school wilde, maar vanwege geldgebrek nog 
niet geplaatst kon worden. In het jubileumjaar 
1907, waarin het fonds haar 25-jarig bestaan vier
de, was er nog een wachtlijst van 183 kinderen 
die voor plaatsing in aanmerking kwamen. Het 
aantal geplaatste schipperskinderen bedroeg aan 
het begin van dat jaar 257. 
Tijdens de jaarvergadering werd het jaarverslag 
gepresenteerd en nader aan de aanwezigen toege
licht. De opkomst van belanghebbenden was ech
ter bedroevend laag, niet omdat er geen interesse 
voor het fonds was, integendeel, maar kennelijk 
ging men er van uit, dat de uitvoering van de doel
stellingen in goede handen was bij de directeur 
en de commissie. Dat het fonds een succes was, 
mag blijken uit het feit dat de werkwijze ervan ook 
buiten Friesland navolging kreeg, onder anderen 
in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Later 
werden de schipperskinderen van regeringswege 
in internaten ondergebracht. Dominee Dornseif
fen heeft zich hier altijd tegen verzet. Hij was van 
mening, dat de opvoeding van het kind het beste 
tot z'n recht kwam in een gezinssituatie. Boven
dien vond hij, dat gemotiveerde vrijwilligers met 
meer passie voor de zaak veel beter in staat waren 
de belangen van de schipperskinderen te beharti
gen dan ambtenaren. 
Toen rond de eeuwwisseling het socialisme in 
opkomst kwam raakte Dominee Dornseiffen 
steeds verder vervreemd van zijn gemeenteleden. 
De armoede, in Terhorne en dus ook binnen zijn 
kerkelijke gemeente was groot. De diaconiekas 
kampte met voortdurende tekorten met tot ge
volg, dat ook steeds vaker op de uitkeringen aan 
de armen gekort moest worden. En dat ging hem 
zeer aan het hart. Een deel van de gemeenteleden 
wilde de kerkelijke bezittingen verkopen, maar 
een ander deel van de gemeenteleden en ook 
Dominee Dornseiffen zagen daarin geen oplos
sing en verzetten zich daartegen tot het uiterste. 
Door deze strijd met en tussen zijn gemeentele
den en door zijn zwakke psychische gezondheid 
raakte hij zodanig overspannen, dat hij in 1902 
gedwongen was al op 61-jarige leeftijd emeritaat 

aan te vragen en afscheid te nemen van zijn ge
meente. Maar voor het schoolfonds bleef hij zich 
in zijn functie van directeur onverminderd inzet
ten. Binnen Friesland reisde hij veel om mensen 
zover te krijgen het fonds te blijven steunen of 
nieuwe geldschieters te werven. Hij zocht gastge
zinnen voor de plaatsing van schipperskinderen 
als de ouders daarvoor niet zelf konden zorgen. 
Hij bezocht de correspondenten om de gang van 
zaken met betrekking tot het onderwijs te bespre
ken. Hij was er druk mee en het fonds bleef maar 
groeien. Vrijwel elk jaar groeide het aantal kinde
ren dat onderwijs kreeg. 
In 1905 werd hij, voor wat hij als zijn levenswerk 
was gaan beschouwen, benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. De Koningin speldde 
hem het ridderkruis tijdens haar bezoek aan 
Friesland persoonlijk op de borst. Hij was zeer 
verguld met deze blijk van waardering en het gaf 
hem nieuwe impulsen zijn werk voor het fonds 
onverminderd voort te zetten. Pas in 1918 was 

Gedenksteen ter nagedachtenis aan Hoito Godert 
Dornseiffen (1841-1922) 



hij, na een herseninfarct, genoodzaakt zijn func
tie van directeur neer te leggen en over te dragen 
aan zijn opvolger, de heer H. Wuite. 
Op 3 januari 1922 overleed Dominee Dornseiffen 
in Heerenveen, waar hij samen met zijn echt
genote na zijn emeritaat was gaan wonen. Toen 
bleek, dat er tijdens de begrafenis op 6 januari in 
Terband niet één Friese schipper aanwezig was, 
ontstond er toch enige deining binnen de Friese 
schippersgemeenschap. Eén van de schippers
vrouwen sprak er schande van dat de schippers 
tijdens dit afscheid van een man die zoveel heeft 
betekend voor de schippersgemeenschap, verstek 
hadden laten gaan. Een aantal schippers voelde 
zich aangesproken en begreep de teleurstelling, 
waaronder de voorzitter van de Federatie der 
Friesche Schippersvereenigingen. Samen met 
zijn secretaris en penningmeester besloot hij een 
commissie in het leven te roepen, die onder de 
Friese schippers geld ging inzamelen om een ge
denkteken ter nagedachtenis aan Dominee Dorn
seiffen op te richten. 
Binnen een half jaar na het overlijden werd voor 
het waterstaatskerkje van Terhorne door twee oud
leerlingen, die ook via het Schoolfonds onderwijs 
hadden genoten, de eenvoudige gedenksteen ont
huld in aanwezigheid van de burgemeester van 
Utingeradeel, het bestuur van de Federatie der 
Friesche Schippersvereenigingen en, niet in de 
laatste plaats, de weduwe van de oprichter van het 
fonds, mevrouw A.J. Dornseiffen-Rutgers. 
In later jaren werden de door het schoolfonds 
verrichte werkzaamheden op het gebied van het 

Piet Boltjens heeft een website samengesteld over 
Noord-Nederlandse schippersgilden, te vinden via: 
www.schippersgilden.nl. 
Klik op deze site rechts op het pijltje naast 'select 
category' en je hebt de keuze uit: alle gilden of 
de gilden per beginletter; alle personen of de 
personen per beginletter; alle steden of de steden per 
beginletter. 

onderwijs aan schipperskinderen meer en meer 
overgenomen door het Rijk in samenwerking 
met gemeenten en de landelijke schippersfede
raties. Internaten werden opgericht, waarbinnen 
de schipperskinderen hun eigen school hadden. 
Hoewel al vele jaren geen kinderen meer werden 
geplaatst door het Schoolfonds voor Schippers
kinderen in Friesland, werd het pas in 1976 defi
nitief opgeheven. 
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RUBRIEI< Het portret van ... 

Gradus (Gerardus) van den Boom & Johanetta Schumacher 

Bas Wilschut 

Gradus (Gerardus) van den Boom, geb./ged. Driel 30/31-12-1809, beurtschipper, overl. 's-Hertogen
bosch 3-7-1864, zn. van Willem van den Boom, arbeider, en Anneke (Anna) van Soelen, tr. 's-Hertogen
bosch 21-5-1836 Johannetta Schumacher, geb./ged. Muiden 22/24-7-1808, overl. Rotterdam 7-12-1891, 
dr. van Johann Ludwig (Johann) Schumacher, hofprediker, en Johanna Christina Trommel. 

Uit het huwelijk zijn tussen 1837 en 1849 te 
's-Hertogenbosch vijf zonen en een dochter 
geboren. 
Gradus werd op 6 augustus 1841 als beurtschip
per op Den Haag en Delft aangesteld door het 
stadsbestuur van Den Bosch 'onder den last der 
bepaalde jaarlijkse Recognitie aan Stads Kas en 
het stellen eener Personeele Borgtocht van Zes
honderd gulden en Voorts onder den Eed en 

Rekweseten daartoe staande'. Hij voer tussen 
's-Gravenhage en Den Bosch op een tjalkschip 
(zeilend vrachtschip) genaamd "De Hoop Geleid 
Mij". 

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

Ook de nakomelingen van Gradus blijven lang in 
de binnenvaart. Zijn zoons starten de firma Gebr. 
Van den Boom, wat later met Van der Schuijt en 
Stanfries fuseert tot SBS. Kort geleden haalde een 
nazaat, Bas van den Boom, zijn schippersdiploma. 
Van Gradus naar Bas zijn er zeven generaties on
afgebroken binnenvaartschippers op eigen schip. 
Gradus sprak als laatste woorden op zijn sterfbed 
' Op uw woord heb ik vertrouwd'. 

De foto van Gradus is rond 1860 gemaakt door een 
L. Stollenwerk te 's-Hertogenbosch en die van zijn 
vrouw door een onbekende fotograaf vóór 1890. 



R UB RI E 1( Het portret van ... 

Gerrit van den Boom & Louisa Schoep 
Bas Wilschut 

Gerrit van den Boom, geb. 's-Hertogenbosch 18-5-1871, schipper op de ijzeren schroefstoomboot "Zuid 
Holland" te 's-Hertogenbosch, overl. 's-Hertogenbosch 18-4-1922, zn. van Willem van den Boom, re
der, stoombootondernemer, en Gerardina van Andel, tr. Rotterdam 19-n-1896 Louisa Schoep, geb. 
Rotterdam 7-7-1874, overl. 's-Hertogenbosch 4-4-1950, dr. van Gerardus Klasinus Schoep, koopman, 
en Susanna van den Bos. 

Mijn overgrootvader Gerrit van den Boom was 
kapitein op het stoomschip 'Zuid Holland', eigen
dom van zijn vader Willem van den Boom. Hij 
voer hoofdzakelijk tussen 's-Hertogenbosch en 
Rotterdam. Toen het bedrijf (rederij W. van den 
Boom) van zijn vader was verkocht aan Bram 
van der Schuijt, bleven zijn broers daar in dienst, 
maar hij werd 'walkapitein' , ofwel, hij werd het 
bedrijf uitgezet. Hij kocht een ve rhuisbedrijf 'op 

Siberie' in 's-Hertogenbosch. Hij overleed op vijf
tigjarige leeftijd en liet zijn vrouw Louisa, zuster 
van de bekende bakkersondernemer van Van der 
Meer en Schoep, achter met tien kinderen. 

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

Op de foto staat Gerrit op de schroefstoomboot 
"Zuid-Holland". Zijn foto is rond 1905 gemaakt 
door een onbekende fotograaf, waarschijnlijk 
door broer Willem van den Boom (1872-1953) , 
amateurfotograaf, en haar foto is kort vóór 1900 
gemaakt door fotograaf P.W. Roemer, Stations
weg 42, Rotterdam. 
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In het kader van mijn gesnuffel naar honderd
jarigen kreeg ik van Willem G. Doornbos te 
Groningen de volgende krantenberichten aange
reikt: 

Groninger Courant, no. 24, zaterdag 29 jan. 1870 
Groningen, 28 Januarij. 

Als een voorbeeld van hoogen ouderdom 
kunnen wij mededeelen, dat de weduwe 
Albert Jans woonagtig in de Kostersgang B 
190, den 2den Februarij a.s. haar roosten 
geboortedag zal vieren; zij is nog in het 
volle bezit harer zintuigen. De bij haar in
wonende aangehuwde oudste dochter is 
67 jaar. 

Groninger Courant, no. 28, donderdag 3 febr. 1870 
De dag van heden was voor de wed. Albert 
Jans, wonende in de Kostersgang, een ware 
feestdag. Zij mogt het voorregt smaken he
den haar roosten geboortedag te vieren, 
omringd van de drie haar van ro overgeble
ven kinderen, waarvan de oudste ruim 80 
jaar. Alhoewel deze vrouw wel eenigzins de 
gebreken des ouderdoms gevoelt, heeft zij 
toch nog het geluk bijna al haare zintuigen 
te kunnen gebruiken en gevoelt zij zich in 
hare behoeftige omstandigheden tevreden 
en gelukkig! 
Geen wonder dat eenige belangstellende 
ingezetenen, kennis dragende van dit zeld
zaam feest, zich gedrongen gevoelden tot 
de jubilaris te gaan en haar, onder gepaste 
aanspraak van den heer J.H. van Hasselt 
jr. in de Steentilstraat, die zich de moeite 
had getroost enige liefdegaven voor haar 
in te zamelen, een gemakkelijken armstoel 
met eenig geld en versnaperingen aan te 

bieden, waardoor de oude vrouw zigtbaar 
gevoelig hartelijk haar dank betuigde. 

Groninger Courant, no. 62, dinsdag 15 maart 1870 
Uit den burgerlijken stand zal men kun
nen zien, dat de weduwe A. Jans die nu on
langs haar honderdsten geboortedag mogt 
vieren en toen door sommige stadgenoo
ten werd verrast met eenige cadeaux, niet 
lang dien dag heeft mogen overleven. Zij is 
gisteren overleden. 

Burgerlijke Stand: 
Overleden ... G. Tebbes, roo jr. , wed. van 
A. Jans. 

Pas uit deze allerlaatste notitie, geen nieuwsbe
richt maar de traditionele Burgerlijke Stand-lijst, 
bleek de identiteit van deze weduwe, Geertje 
Tebbes; voordien stond zij steeds in de krant als 
'de weduwe van Albert Jans' . Haar levensdata lie
ten zich probleemloos invullen, al bleek ook nu 
weer dat de leeftijdsbepaling toch wat geflatteerd 
was: op het moment dat zij haar verjaardag vier
de zal zij waarschijnlijk juist 97 zijn geworden. 
Weliswaar een respectabele leeftijd, maar geen 
hele eeuw. En zij overleefde de feestelijkheden 
met niet meer dan zes weken. 
Wat de overige gegevens uit de krant aangaat: het 
adres klopte. Maar het bij de verjaardag aanwe
zige oudste kind was op dat moment niet 'ruim 
80' doch 76 jaar oud. 
De bij de jubilaresse inwonende 67-jarige oudste 
aangehuwde dochter is een ander probleem. Wie 
er bij haar inwoonde was, zonder veel twijfel, geen 
aangehuwde maar een eigen dochter met name 
Jantje Jans. Het bevolkingsregister geeft hen 
steeds in één gezin, behalve in 1840, toen Jantje 
in dat huishouden noch ergens anders werd ge-
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noemd. De betrokkene kreeg in deze bron als ge
boortejaar respectievelijk 1807, 1813 en 1818 mee; 
maar haar geboorte noch haar overlijden kon ik 
aanvankelijk terugvinden .. . Geen wonder: ze is 
officieel aangegeven als Janna Maria Everdina, en 
werd geboren in 1814! 
Of Geertje Tebbes inderdaad tien kinderen heeft 
gehad? Mijn telling komt tot negen, maar er kun
nen een of meer ongedoopt gebleven kinderen 
zijn geweest. Daarvan waren toen - in 1870 - in
derdaad nog drie in leven: de zojuist genoemde 
Jantje/Janna (1814-1898), de oudste dochter 
Zophia (1793-1871), en een zoon Derk (1810-
1899). Van de zoon Tebbe Jans vond ik geen over
lijden, maar zijn laatste vermelding was in het 
b evolkingsregis t e r van 1830, d us d e kan s d at hij 

bij de dood van zijn moeder nog leefde, lijkt mij 
niet groot. 

Bij het uittesten van de diverse naamscombina
ties in GenLias en AlleGroningers bleek tot mijn 
verbazing dat Geertje Tebbes een familienaam 
had kunnen voeren. Ze heeft het nooit gedaan, 

.. - .. - .. 

·- \\ _ _ - ---------------

en bleef altijd haar patroniem Tebbes gebruiken. 
Haar man maakte het nog bonter: die nam het 
patroniem Jans van zijn vader over. Hoewel hij in 
1790 als Albert Pieters (zoon van Pieter Jans) in 
het huwelijk was getreden, werden zijn kinderen 
gedoopt met als vader Albert Jans. Zo gingen ook 
die kinderen - inmiddels binnen de burgerlijke 
stand - door het leven met de naam Jans, met 
uitzondering van de zojuist genoemde Derk, die 
zich Jansen noemde. 
Maar Geertjes vader was gestorven onder een 
familienaam: hij heette toen Tebbe Harms 
Domdriest! Bij zijn twee jongste dochters , 
Harmke en Bouwgien, gebeurde hetzelfde. En 
in de overlijdensakte van een wat oudere dochter, 
Wie tsk e Te bbes , werd e n d e ouders op gegeven als 

Tebbe Harms en Bouwgien Domdriest. Die naam 
als zodanig was uniek: ik vond hem in Nederland 
verder niet terug. Was het een bijnaam? Of de 
naam van een schip? Tenslotte was de familie van 
generatie op generatie schipper, en moeten zij 
steeds aan boord hebben gewoond. 
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STAMREEKS DOMDRIEST 

111111111111111111111111 1. Derk Hendriks, van Sappemeer, tr. Sappemeer 11-1 -1696 Wijtske Michiels, ged. Sappemeer 30-6-
1667, dr. van Michiel Pieters en Wijtze Leuwes . 
Wijtske werd gedoopt als Wijtze, 'k int' van Michiel Schuitebouwer; zij was bij haar huwelijk dus 
achter in de twintig. De volledige namen van haar ouders blijken bij hun huwelijk (Sappemeer 13-8-
1665) en bij de doop van een jonger kind, Peter (Sappemeer 9-7-1670). Een verdere bevestiging is 
de geboorte van een zoon Pieter Michiels (voluit zo genoemd) uit het huwelijk van Michiel Derks, 
dus een kleinzoon resp. zoon van Derk Hendriks en Wijtske Michiels. 

UIT DIT HUWELIJK: 

1. Hendrik Derks, ged. Sappemeer 26-9-1697. 
2. Neeltjen Derks, ged. Sappemeer 1-10-1699. 
3. Wupke Derks, ged. Sappemeer 31-7-1701, jong overl. 
4. Michiel Derks, ged. Hoogezand 6-4-1703, tr. Sappemeer 5-2-1747 Grietje Alberts, van Sappemeer. 

Michiel Derks heeft blijkens een rentebrief aan (zijn broer) Harm Derks (gen. 11) f 70 uitgeleend. 
5. Wupke Derks, ged. Sappemeer 11-1-1705, tr. (1) Sappemeer 14-2-1723 Peter Luitjens; tr. (2) 

Sappemeer 11-12-1729 Pieter Harms. 
6. Hermen Derks, ged. Sappemeer 7-11-1706, jong overl. 
7. Harmen Derks, volgt ll. 

111111111111111111111111 ll. Harm[en] Derks, ged. Sappemeer 21-12-1710, schipper wonende in zijn schip, overl. ca . 1744, 
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otr. Sappemeer 27-2, tr. Zuidbroek 19-3-1730 Albertje lebbes, ged. Sappemeer 11-1-1711, bij haar 
huwelijk van Tripscompagnie, dr. van Tebbe Harms en Trijntje Jans. 
Zij hertr. (als weduwe van Zuid broek) , otr./tr. Sappemeer/Zuidbroek 5/19-12-1745 Derk Klaassens, 
j.m. van Sappemeer. 
Harmen en Albertje werden binnen enkele weken na elkaar geboren. Ze staan bijna onder elkaar in 
het doopboek van Sappemeer: er liggen maar twee andere dopen tussen! 
Albertje wordt in de trouwboeken enkele malen aangeduid met het patroniem Tjebbes . 1 n de 
doopboeken staat haar naam doorgaans als Tebbes. (Haar grootouders van vaderskant waren 
Harmen Tebbes, van Ankum, tr. Sappemeer 1-1-1682 Albertien Willems, van Sappemeer.). 
Toen zij hertrouwde werd een inventaris opgemaakt ondertekend door 'Albertyn Tebbes ', 
overgelegd Zuidbroek 14 december 1745.1 Er was een 'kamertin van haar selfs gebruikt en bewoont' 
waarvoor de boedel aan Harmannus Berlagef 105 schuldig was, alsmede een 'tassche soo 
van haar wort bevaaren ' waarvoor zij ongetwijfeld aan de brouwer Sevensteern in kwaliteit te 
Groningen een bedrag van f 700 was verschuldigd. Een Michiel Derks had volgens een rentebrief 
f 70 te vorderen en ik neem aan, dat dit een zwager van haar was (een broer van Harmen Derks). 
Een kopie van de inventaris ging naar Pieter Harms en Geuke Rients, mogelijk de opzichters over 
de kinderen . Pieter Harms was de tweede man van Wupke Derks en zo een volle zwager van de 
overleden man en vader; Geuke Riends was op Sappemeer 10 december 1713 gehuwd met Aeltjen 
Derks (als Geuke ook een zwager was, moet Derk Hendriks eerder gehuwd zijn geweest en was 
Aaltje een halfzuster). 
Ook uit haar tweede huwelijk met Derk Klasens kreeg zij nog kinderen. 2 

1. RHC Groninger Archieven(= 
GrA), Rechterlijk Archief(= RA) 
Oldambt, inv.nr. 2579, opgemaakt 
Tripscompagnie 29-11-1745. 

2. Vier kinderen, te weten: 
a. Roelfien Derks, geb./ged . (in het 
schip)/Winsum 13/17-4-1746. Deze 
doop is ingeschreven Zuidbroek en 
Muntendam in de marge van het 
doopboek, met vermelding dat zij 
woonden in Tripscompagnie. 

b. Trijntie Derks, geb./ged. 
Tripscompagnie/Sa ppemeer 29/22-
10-1747 (sic) . Zij we rd gedoopt in 
Sappemeer 'omdat het kind in 't schip 
digte bij Sapmeer geboren , was, 
met mijn consent wegens het guure 
saison' (volgens de predikant van 
Zuidbroek, die de geboortedatum als 
29 oktober opgaf en zijn eigen notitie 
onder 5 november noteerde) en 'van 
onder Zuijdbroek met een expres 

consent va n D. Ten Kamp omdat 
dese vrouw in het schip leggende bij 
Martenshoek bevallen is ' (volgens 
de predikant va n Sappemeer, die de 
doop onder de datum 22 oktober 
neerzette) . 
c. Aaltie Derks, geb./ged. 
Tripscompagnie/Zu idb roek 20/25-
9-1749. 
d. Claas Derks, ged. Zuidbroek 28-
3-1753. 



UIT DIT HUWELIJK, GEB. TE TRIPSCOM PAGNIE EN GED . TE ZU IDBROE K: 

1. Wijtske Harms, ged . 7-1-1731. 
2. Trijntje Harms, geb./ged . 28-5/1-6-1732. 
3. Derk Harms, geb./ged. 3/10-4-1735. 
4. Trijntje Harms, geb./ged. 14/15-9-1737. 
5. Tebbo Harms, geb./ged. 9/16-8-1739 (tweeling). 
6. Trijntje Harms, geb./ged . 9/16-8-1739 (tweeling) . 
7. Tebbe Harms, volgt 111. 
8. Trijntie Harms, geb./ged. 5/13-10-1743. 

11111111111111111111111 111. Tebbe Harms Domdriest, geb./ged. Tripscompagnie/Zuidbroek 7/9-9-1742, schipper wonende in 
zijn schip, overl. Groningen (in zijn schip liggende bij 't Maagdenboogje, als man van Bouwchien 
Geerts) 6-1-1820, otr. Zuidbroek 14-12-1764, tr. Sappemeer 1-1-1765 Bouwgijn [bij de doop: 
Bouchjen] Geerts [eenmaal : Peters] , geb./ged . Tussen de Klappen/ Zuidbroek 5/13-9-1744, bij haar 
huwelijk van Sappemeer, overl. (vermoedelijk na 1820, volgens latere opgave te Dokkum, doch 
aldaar niet gevonden), dr. van Geert Haijckes en Maijke Jans . 
Volgens de verrassend correcte overlijdensakte van Tebbe was hij schipper zonder vaste 
woonplaats, en man - niet: weduwnaar - van Bouwchien Geerts (die toen dus nog in leven 
geweest moet zijn) . Tevens werden zijn ouders vermeld; ook zij hadden in hun schip gewoond . 
Alleen zijn geboorteplaats Veendam was niet juist. 
Er moeten verschillende naamgenoten van Tebbe Harms zijn geweest, ook in Tripscompagnie en 
Zuidbroek. Zo bijvoorbeeld Tebbe Harms, van Trips-Compagnie, otr./tr. Sappemeer/Zuidbroek 
2/18-2-1759 Siebke ldzes [Sijpke Edzes], van Sappemeer, maar die moet te oud zijn geweest. En 
een Tebbe Harms, van Zuidbroek, tr. Zuidbroek 1-1-1764 Aaltjen Lubbes, wed . van Albert Douwes . 
Tenslotte Tebbe Harms , van Zuidbroek resp. van Tripscompagnie, otr. Oude Pekela 9-8-1795, tr. 
Zuidbroek 31-8-1795 Trijntje Harms, wed . Hendrik Everts Zijl. 
In alle gevallen botst de datering met die met betrekking tot de in 1742 geboren schipper, die 
vanaf1765 was gehuwd met Boukje Geerts . Laatstgenoemde zou zijn overleden in Dokkum, wat 
niet onmogelijk is omdat haa r dochter Harmke daar woonde. Dat overlijden heb ik overigens niet 
kunnen achterhalen en het is niet helemaal zeker of zij in 1820 nog leefde. 
Tebbe's schoonouders waren vermoedelijk identiek aan Geert Heijkes Slomp en Meijke Jans 
Gnodde, die in 1764 van de weesheer P. de Cock een huis en heem bij het Hoge Holt in het 
Kleinemeer aankochten voor f 250.3 Dat zullen toch wel Bouwgiens ouders zijn geweest, die dan 
dus allebei reeds over een fam ilienaam beschikten. Die namen kwam ik bij Bouwgien zelf nooit 
meer tegen . 

UIT DIT HUWELIJ K: 

1. Albertje Tebbes, ged. Sappemeer 1-6-1766 , overl . Groningen (breu kf 6) 26-9-1796, otr./tr. Groningen 
(N .K.) 8-3/3-4-1794 Cornellis Jans (Spekman[s]), ged . Gron ingen (M .K.) (onder patroniem) 2-3-
1763, zeilmaker (1816), overl. ald . 6-5-1816 , zn. van Jan Alberts en Hillegje Cornelis. 
H ij ot r./tr. (2) G ro n ingen 28-10/1 9-11 -1797 Aaltje Hindriks , van Kropsw olde. 

2. Maijke Tebbes, ged. Sappemeer 20-3-1768. 
(Een) Meijcke, Mietje of Maicke Tebbes, overl. na 1819, tr. Evert Bing, geb . ca. 1754, diamantslijper 
(1819, 1821) , over\. na 1820. 

3. GrA, rnr 1328, oud nr. IV w, fol. 114vo, 
d.d . 10-1-1764/25-1-1 764. 
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Noch het huwelijk, noch het overlijden van dit echtpaar is achterhaald. Mogelijk is Evert Bing van 
origine joods. Zowel het beroep als de familienaam stemmen daarmee overeen, met daarnaast 
het feit dat Evert Bing (diamantslijper, oud 56 jr., tekent E. Bing) op 6-1-1821 als neef het overlijden 
aangaf van Abraham Levie Polak, een 34-jarige kantoorloper, op 4-1-1821 te Amsterdam overleden 
als zoon van Levie Abraham Polak en Prinsie lsrael Salomons. 
Uit de relatie zijn twee kinderen bekend .4 

3. Harm Tebbes, ged. Sappemeer 5-4-1770. 
4. Geertje Tebbes, volgt IV. 
5. Derk Tebbes, ged. Groningen (M.K.) 3-3-1775 (van Sapmeer, leggende hier in hun schuit bij de Kijk in 

't Jats-Booge). 
Hij was kennelijk niet identiek met de Derk Tebbes die huwde (otr. Sappemeer 20-1, tr. Harkstede 
28-5-1797, beiden van Sappemeer) met Annigyn Hansen ten Cate. Deze overleed als Sappemeer 
22-9-1818 als Derk Tebbesz van der Laan, maar was toen 64 jaar en daarmee 20 jaar ouder dan 
deze zoon van Tebbe Harms. 

6. Wietske [bij de doop: Witschen) Tebbes, ged. Groningen (M.K.) 7-11-1777, overl. ald. 23-9-1826, otr./ 
tr. Groningen 16-4/1-5-1808 Jan de Boer, geb. Norden (Oostfriesland) 1776, marktkramer, overl. 
Groningen (inwonende bij zijn gehuwde dochter Bougien de Boer) 12-7-1855 (oud ruim 80 jaar), 
zn. van Jacob Zeeven, arbeider, en Taalke Tjaden. 
Volgens haar overlijdensakte was zij geboren te Tripscompagnie en waren haar ouders Tebbe 
Harms en Bougien Domdriest (sic). 

7. Jantje Tebbes Domdriest, ged. Groningen (A.K.) 26-3-1780 (liggende in de Haven), schippersche, 
overl. Veendam (Westerdiep aan boord) 10-3-1844, tr. Harm Geerts Koster. 
Volgens de overlijdensakte van Jantje Tebbes Domdriest op dat moment 'ehevrouw' van Harm 
Geerts Koster, schipper wonende aan boord. Ik heb op geen enkele manier een huwelijk tussen 
Harm (Geerts, Koster) en Jantje Tebbes (Domdriest) kunnen vinden. Ook kinderen signaleerde ik 
niet. 

8. Geert Tebbes, ged. Groningen (N.K.) 9-3-1783 . 
9. Harmke Tebbes Domdriest, ged. Groningen (M.K.) 14-10-1785 (in 't schip tusschen Bott. en Jans 

boog), overl. Dokkum 30-8-1849, tr. Dokkum 28-6-1807 Andries Siebes Hellema, geb./ged. 
Dokkum 19-5/2-6-1776, overl. ald. 12-6-1855, zn. van Sybe Jacobs en Antje Andrys. 
Het is mij niet duidelijk of het aan de transcriptie ligt of aan de toenmalige scribenten , maar in de 
online bronnen van het Tresoar is het patroniem van Harmke getranscribeerd als Tabes en Feebes. 
Alleen de vermelding Domdriest bij haar overlijden bewijst, dat zij identiek is aan de vrouw van 
Andries Sybes die in diezelfde overlijdensakte als Hellema wordt aangeduid. 

10. Bouwgien Tebbes Domdriest, ged. Groningen (M .K.) 18-5-1790, overl. ald. (als Boukjen Tebbes) 
5-3-1871 , tr. Zuidhorn 8-6-1851 Evert Klazes Westerdijk, geb./ged . Leeuwarden 10-2/20-3-1795, 
scheepstimmerknecht, overl. Groningen 15-12-1865, zn. van Claas Everts en Claaske Tam mes, 
schippers. 
Hij was eerder gehuwd met Sara Scheltes van der Vorm. 
Ten tijde van het huwelijk in 1851 waren de ouders van de bruid 'zich noemende Bouwgien Tebbes 
Domdriest' beiden overleden. Zij had niet leren schrijven - geen wonder voor een schipperskind 
zonder vast adres aan wal. 

4. Het gaat om: 
a. Marianne Everts Bing, dr. van 
Evert Bing en Maike Tebbes, geb./ 
ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 
30-11/december 1793 (doop echter 
niet aangetekend door verzuim van 

de koster) , tr. Veendam 24-5-1819 
Willem Derks Dekker. De verklaring 
over Marianne's geboorte en doop is 
afkomstig van haar beide ouders, die 
tevens toestemming gaven tot haar 
huwelijk. 

b. Tebbe Evert Bing, zn . van Evert 
Bing en Mietje Tebbes, geb./ged. 
Amsterdam (N.K.) 26-8/29-9-1805, 
militair, overl. Salatiga (Semarang) 
18-1-1845. 



1111111111111111111111 IV. Geertje Tebbens [Tebbes] , geb./geb. Tripscompagnie/Sappemeer 2/21-2-1773, overl. Groningen 11-3-
1870, otr. Sappemeer 23-8-1792, otr./tr. Groningen (N .K.) (voor haar Tebbe Harms als vader) Albert 
Pieters [later: Albert Jans] , ged . Groningen (N .K.) 23-8-1767, schoenlapper (1827), overl. ald. 20-10-
1827, zn. van Pieter Jans en Fieke Alberts. 
Geertje Tebbes woonde in 1830 aan de Bredegang P 203, met haar zoons Tebbe en Derk Jans, en 
haar 16-jarige dochter Jantje Jans. 
In 1840: Veulengang R 212, met haar zoons Hinderik en Derk Jans. 
In 1850: Kostersgang R 195 met Hindrik en Jantje. 
In 1860: Kostersgang R 190 met Hindrik, Jantje en de kleinzoon Pieter Vreedeveld . 
In 1870: Kostersgang R 190 met jantje Egberdina Jans, geb. 26-9-1818, arbeidster. 

UIT DIT HUWE LIJK: 

1. Zophia Jans, geb./ged . Groningen 6/13-12-1793, overl. ald. 7-8-1871 , tr. Groningen 30-8-1821 Abraham 
Vreedeveld, ged. Groningen 2-3-1798, fuselier, later kleermaker, overl. Groningen 15-11-1845, zn. van 
Jochem Vreedeveld, sergeant-majoor, en Elisabeth Eijkhoorn . 

2. Bouwgien Jans, ged. Groningen (M.K.) 11-9-1795, overl. ald. 10-12-1857, tr. Groningen 28-8-1825 
Gerriet Rozeboom, geb. Groningen 1-9-1796, sjouwer, overl. ald. 2-2-1883, zn. van Gerke Hindriks 
Rozeboom, sjouwer, en Hinderika Adriani . 
Hij tr. (2) Harmke jakobs. 

3. Tebbe [bij de doop: Tjebbe] Jans, ged. Groningen (M.K.) 20-12-1799), touwslager (1830) .5 

4. Hindrik [bij de doop: Hendrik] Jans, ged. Groningen (A.K.) 21-7-1802, gepensioneerd korporaal 
(1860), arbeider, overl. ald . 26-5-1860 (ongehuwd) . 

5. Harm Jans, ged. Groningen (M .K.) 7-12-1804, overl. ald . 21-3-1818. 
6. Anna Geertruida Jans, ged. Groningen (M .K.) 7-8-1807, dienstmeid (1865), overl. ald . 5-5-1865 (in het 

Stads en Academisch Ziekenhuis). tr. Groningen 23-5-1847 Pieter Vreedevelt, geb. Delfzijl 7-9-1800, 
gepensioneerd militair, overl. Groningen 18-12-1850, zn . van Jochem Vreedeveld, sergeant-majoor, 
en Elisabeth Eijkhoorn. 

7. Derk Jansen, ged. Groningen 5-1 -1810, blikslager (1830), overl. ald . 8-10-1899, tr. Groningen 22-5-
1842 Trientje Roelfs Meijer, geb. Veendam 13-2-1813, overl. Groningen 22-4-1887, dr. van Roelf 
Jacobs Meijer, veerschipper, schuitevaarder, en jakobje Sijgerts . 

8. Jantje Jans, geb. Groningen 21-4-1812, overl. ald . 16-9-1813. 
9. Janna Maria Everdina Jans, geb. Groningen 23-9-1814, arbeidster, overl. ald. 19-3-1898 (ongehuwd). 

In de stedelijke bevolkingsregisters kwam zij uitsluitend voor als Jantje (in 1870: jantje Egberdina) 
Jans , met onder andere de geboortedata 1807, 16-10-1813 en 26-9-1818. 

5. Na zijn vermeldin g in het 
bevo lkingsregister va n 1830 trof ik 
hem niet meer aan . 
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Tineke Hartman-van der Meulen 

Vanaf mijn kinderjaren heb ik prettige herinneringen aan het schip 'De Goede Verwachting', waarop ik 
ben geboren, en vooral aan beppe en pake Van der Meulen die er op woonden. Ik ben de oudste dochter 
van hun jongste zoon Hendrik. Mijn ouders trouwen in 1948. Ze trekken wegens gebrek aan woon
ruimte in bij pake en beppe. Sinds ik aan genealogie doe, heb ik altijd meer over het schip willen weten. 
Dit is niet altijd eenvoudig gebleken. Door de oproep voor het themanummer heb ik het onderzoek 
opnieuw opgepakt. Hieronder vindt u mijn ervaringen in het onderzoek naar mijn geboorteskûtsje. 

De familienaam Van der Meulen wijst niet op een 
schippersgeslacht. Van oorsprong zijn mijn voor
ouders molenaars in Dokkum en Koudum. Ik 
vind de eerste vermelding van het beroep schip
per bij mijn betovergrootvader Keimpe Hendriks 
van der Meulen (1822-1870). Hij is een zoon uit 
het tweede huwelijk van Hendrik Gerrits van der 
Meulen te Koudum, de laatste molenaar in ons 
geslacht. Keimpe trouwt in 1846 met de achttien
jarige Rinkje Klazes Wiersma (1828-1893). Zijn 
beroep is dan boerenknecht. Bij de geboorte-in-

schrijving van de oudste drie kinderen is hij ar
beider. Bij het vierde en vijfde kind komt hij als 
schipper voor, maar bij het zesde kind is hij weer 
arbeider: geen continue schippersloopbaan dus. 
Er zijn in Tresoar in Leeuwarden wel achttien 
notariële akten op zijn naam te vinden. Daaruit 
blijkt dat het hem financieel niet 'voor de wind' 
ging. Bij een bezoek aan het archief in Workum, 
een dependance van het archief van de gemeente 
Sudwest-Fryslan, tref ik de namen van de gezins
leden in het bevolkingsregister 1860-1870 aan. 

Trijntje (Tineke) van der Meulen met beppe Hinke en pake Foppe rond 1952 



Ze wonen 'in een tente op een praam'. Keimpe is 
in 1870 op 47-jarige leeftijd vrij jong overleden en 
ook in zijn overlijdensakte vind ik als beroep weer 
arbeider. Rinkje hertrouwt in 1871 met Foppe Ve
nema (1829-1925), die datzelfde jaar weduwnaar 
is geworden van Gertje IJsselstein (1826-1871). 
Beiden hebben zes kinderen. 
Een van de twee zonen van Keimpe en Rinkje is 
mijn overgrootvader Klaas van der Meulen (1856-
1943). Zijn vader is bij de geboorte-inschrijving 
schipper. Deze Klaas is , dacht ik vroeger, de eer
ste schipper in ons geslacht. Hij trouwt in 1879 
met Jiskjen Westerbaan (1857-1925) uit Hinde
loopen. Zij is al jong wees en onder haar zwagers 
is een aantal schipper. In de cursus 'Notariële 
Archieven in Tresoar, die ik enkele jaren geleden 
heb gevolgd, vind ik dat er in 'Het Heidenschap' 
onder Workum in 1917 een boerenboelgoed is 
geweest op naam van deze overgrootvader. Kort 
erna hoor ik van mijn nicht Karin van der Meu
len, een dochter van oom Klaas, dat er bij haar 
broer Henk in het ouderlijk huis in Heerenveen 
een boekje van de verkoop van het vee bewaard 
is gebleven. Karin is al langer bezig met genea
logisch onderzoek dan ik, maar dit detail is niet 
eerder ter sprake gekomen. Hoezo is pake Klaas 
schipper? In de notariële akte staat hij vermeld 
als veehouder. Hij heeft een redelijk groot boe
renbedrijf met 13 koeien, drie hokkelingen, vijf 
kalveren, een paard en drie schapen. In 1916 is de 
opbrengst van huis en weiland fl. 14.889,- en in 
1917 van het vee en de overige roerende goederen 
fl. 5152,-: een aanzienlijk kapitaal ten tijde van de 
eerste wereldoorlog. 
De oudste zoon van Klaas en Jiskjen, Keimpe 
(1880-1953) , is schipper op een zeiltjalk of zoals 
wij in Friesland het noemen een skûtsje. Als zo
danig doet hij vaak mee aan de wedstrijden Skût
sjesilen. Veel van zijn prijzen liggen in het Fries 
Scheepvaartmuseum in Sneek. Van hem zeilen 
nog steeds de klein- en achterkleinkinderen suc
cesvol mee in de wedstrijden Skûtsjesilen op de 
Friese meren. 
Mijn grootvader Foppe van der Meulen (1888-
1971) is voor zover wij uit verhalen weten eerst als 
schippersknecht bij zijn broer Keimpe aan boord 
gekomen. Dat beroep is hem blijkbaar goed be
vallen. Bij zijn huwelijksplannen in 19n met 

Hinke Jagersma (1890-1963) laat hij een skûtsje 
bouwen bij scheepswerf Wildschut in Gaastmeer 
voor een bedrag van fl. 5000,-. Het schip krijgt 
de mooie naam 'Avontuur' . Ik kan me voorstellen 
dat dit voor de jonggehuwden een avontuur zal 
zijn geweest! 

De technische gegevens over dit schip heb ik 
gevonden op de site www.skutsjehistorie.nl. 
Avontuur - Registratienummer S 929 N -
Bouwjaar 1910 -Type Roefschip- Werf Wild
schut in Gaastmeer - Opdrachtgever Foppe 
van der Meulen te Workum - Lengte 15,74 
meter - Breedte 3,40 meter - Tonnage 31,151 
ton - Meting Sneek, 4 april 1910. Tweede ei
genaar: Albert Douwes Visser te Koudum -
Tweede meting Leeuwarden 23 maart 1929, L 
1815 N - Tweede naam: Drie gebroeders. 

Op 3 juni 19n is in Workum het huwelijk tus
sen Foppe en Hinke gesloten. Op 9 maart 1912 
komt hun eerste zoon Klaas ter wereld in Het 
Heidenschap bij Workum. In 1916 is in dezelfde 
gemeente een tweede zoon geboren, hij krijgt 
de naam Hendrik. Beppe Hinke krijgt in die tijd 
grote problemen met haar gezondheid en ontwik
kelt een ernstige vorm van astma. De Avontuur is 
al in 1916 in de eerste wereldoorlog verkocht aan 
Albert Douwes Visser, dit in tegenstelling tot wat 
in de registers (1929) is vermeld. Ik heb helaas 
geen verkoopakte gevonden. 
Foppe van der Meulen moet in 1916 opkomen als 
reservist en wordt geplaatst in Bennekom. Het 
gezin gaat mee en huurt een bovenwoning bij 
een groentekweker waar Foppe ook werk vindt. 
In 1918 had het gezin zoals veel Nederlanders te 
lijden onder de Spaanse Griep en kleine Hendrik 
is op 20 oktober 1918 in Bennekom overleden. 
Beppe is zelf zo ziek van de griep dat zij niet naar 
de begrafenis van haar zoontje kan. Van mijn oom 
Klaas heb ik gehoord dat er diverse familieleden 
uit Workum naar Bennekom zijn gekomen. Het 
is bijna het einde van de eerste wereldoorlog en 
het verhaal gaat dat Foppe erover dacht om zelf, 
zoals zijn broer Yge in Koudum, in Bennekom 
een groentekwekerij te beginnen. Maar Hinke 
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denkt daar anders over en raadt haar man aan 
om weer een schip te kopen omdat ze aan hem 
merkt dat het water hem blijft trekken. Volgens 
inschrijving in het bevolkingsregister van Kou
dum wonen zij vanaf 2 januari 1919, komende 
van Ede-Bennekom, eerst in bij vader Klaas van 
der Meulen. Er wordt een schip gezocht en in 
maart 1919 gevonden, de Ebenhaezer, gebouwd 
in 1903 bij scheepswerf Croles in IJlst. Helaas 
heb ik van de koop van dit schip ook geen koop
akte of notariële inschrijving kunnen vinden. 

Foppe en Hinke geven 
het schip de nieuwe 
naam 'De Goede Ver
wachting'. Hiernaast 
staan de technische 
gegevens van dit schip. 

Aan boord van dit 
schip is op 16 augus
tus 1920 mijn vader 
Hendrik geboren. Het 
schip ligt afgemeerd 
aan de De Begine in 
Workum waar familie 
nabij is om te helpen 
bij de zorg voor moe
der en kind. Op een ge
zinskaart van het gezin 
uit de gemeente He
melumer Oldeferd met 
'wonende aan boord' 
is de uitschrijving van 
de gezinsleden uit de 
gemeente vermeld. Ze 
vertrekken op 16 febru

ari 1922 naar Oudega (gemeente Wymbritsera
deel) waar de familie van Hinke woont. 

Tot halverwege de jaren dertig is het De Goede 
Verwachting vrachtschip geweest, meestal voor 
vervoer in Drenthe en Overijssel met aarde en 
turf. Er is een geregelde turfvaart vanuit Valther
mond en Musselkanaal naar de omgeving van 
Workum, mogelijk op initiatief van een smid met 
de naam Wiersma die in Workum woont. Deze 
gegevens heb ik van oom Klaas van der Meulen 

De registratie van De Goede Verwachting 



De Goede Verwachting omgebouwd als woonschip 

gehoord. Hem heb ik in 1997 enkele jaren voor 
zijn overlijden geïnterviewd over de familie en 
daarbij heeft hij onder meer het verhaal over het 
skûtsje verteld. Alle datums en namen die ik des
tijds heb opgeschreven, blijken nu bij onderzoek 
in de archieven te kloppen! Hij heeft een bijzon
der goed geheugen gehad. En wat ben ik blij dat ik 
die oude kladjes met notities terug heb gevonden! 
In de jaren dertig als de vrachten voor zeilsche
pen, mede door de opkomende motorschepen, 
steeds verder teruglopen, hebben mijn pake 
Foppe van der Meulen en zijn beide zoons ander 
werk gezocht, eerst als bijverdienste. Zij vinden 
dit bij baggermaatschappijen uit Oudehaske, on
der andere de firma Krikke en Dikkerboom en 
Sybrandy. Hun salaris is nu per man even veel als 
eerder gezamenlijk in het vrachtvaren. Het is erg 
zwaar werk. Mijn vader heeft mij verteld dat hij 
als jongen van tien/twaalf jaar met kruiwagens 
vol aarde bezig is geweest het schip te laden en 
te lossen. Bij de baggerfirma werken zij op bag
germolens, zandzuigers en als sleepbootkapitein. 
Mijn vader is onder andere sleepbootkapitein en 

later uitvoerder geworden, en zijn broer Klaas 
elevator baas. 

Hinke van der Meulen-Jagersma is op 1 april 1963 
overleden en pake Foppe van der Meulen heeft 
tot rond 1970 aan boord gewoond en is daarna 
wegens gezondheidsproblemen terecht gekomen 
in verpleeghuis Nieuw Friesburg in Heerenveen" 
waar hij op 21 november 1971 overlijdt. Het schip 
is aan een makelaar verkocht en heeft nog een 
aantal jaren bij een werf aan de rand van Heer
enveen op de wal gelegen. Daar is het halverwege 
de jaren 70 van de vorige eeuw verkocht als een 
schip dat geschikt zou zijn om te herbouwen 
voor het IFKS skûtsjesilen. Dit oude schip is zo 
hersteld. Er komt een nieuw vlak onder, het is 
verlengd en de opbouw is ongeveer geworden als 
die van een vrachtschip van begin 1900. Het is 
na veel restauratiewerk in de vaart gekomen en 
heeft mee gevaren onder de naam Stêd Sleat bij 
het IFKS Skûtsjesilen. Mijn vader heeft dit prach
tig gevonden en heeft nog diverse foto's van het 
herstelde schip gemaakt. Hij is overleden op 
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Mijn vader Hendrik (Henk) van der 
Meulen rond 1923 
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ro april 1988 in 
Leeuwarden, zijn 
broer Klaas op 3 
september 1999 
in Heerenveen. 

Van Antonia Veld
huis te Veenwou
den heb ik links 
naar scheepsre
levante sites ont
vangen. Deze zijn 
ook te vinden in 
haar Columns op 
de NGV-website. 
Via de site www. 
skutsjehistorie. nl 
vindt mijn man 
Leo Hartman 
een artikel over 

scheepsmetingen. In tegenstelling tot wat op de 
site is vermeld, zijn de liggers in te zien in de 
bibliotheek van het Maritiem Museum in Rot
terdam http://www.maritiemmuseum.nl/mmrlig
gers/index.cfm. De bibliotheek is elke vrijdag open 
voor bezoek en wij zijn daar prima geholpen en 
hebben de originele liggers op tafel gekregen. 

Enkele boeken zijn zwaar beschadigd en alleen 
fotograferen van de inschrijvingen is mogelijk, 
kopieën maken zou de boeken meer beschadi
gen. Het is ook boeiend om de boeken door te 
bladeren omdat ik diverse bekende schepen en 
namen van schippers heb gevonden. 
Ook de website www.lvbhb.nl, de Landelijke Ver
eniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfs
vaartuig, is een mooie bron voor verder onderzoek 
en ook hier zijn de scheepsmetingen te vinden. 
De huidige eigenaren van 'de Goede Verwach
ting', Barend Gehner en Paul Fortuijn, heb ik te
ruggevonden via de site van charterschepen www. 
skoet.nl. Van hen heb ik onder andere foto's van 
het laatste scheepsmetingsboekje ontvangen. Op 
mijn mail aan Berend Gehner, waarin ik uitleg 
wat mijn band met het schip is , reageert hij met
een enthousiast en zo begint het avontuur om 
een bezoek aan mijn geboorteschip te brengen. 
Midden in de sneeuw en winterkou ben ik in ja
nuari 2013 met mijn man naar Lelystad gereden 
en daar hebben we het schip kunnen bekijken. 
Het is niet meer te vergelijken met wat ik mij her
inner, maar de romp is wel degelijk herkenbaar 
als het skûtsje waar ik mijn eerste vier levensja
ren op heb gewoond. 

Tweede van links 

Foppe van der 
Meulen, tweede van 
rechts mijn vader 
Henk van der Meu
len bij de elevator 
'Actief' 



Kort overzicht familie Van der Meulen (Friesland) 

I. Hendrik Gerrits van der Meulen (r768-r828), tr. Koudum 25-2-r8r6 Jacobje Ritskes van der Veen (r785-r853) 

1 

2. Keimpe Hendriks van der Meulen (r822-r870) , tr. Wonseradeel 22-8-1846 Rinkje Klazes Wiersma (r828-r893) 

3. Klaas ,an de< Meulcn (,856-,943), tr. Wodrum 5-w.,8J9 J;s!tj,n Wcste<baan (,857-,9,5) 

1 

4a. Keimpe van der Meulen (r880-r953) x Trijntje Buwalda (r880-r968) 

4b. Foppe van der Meulen (r888-r97r) x Hinke Jagersma (r890-r963) 

5b-I. Klaas van der Meulen (r9r2-r999) x Siemontje 
Cnossen 

Karin van der Meulen 

Tineke van der 

Meulen en Leo 
Hartman aan 

boord van de Stêd 
Sleat ( de Goede 

Verwachting) (foto 
januari 2013) 

5b-2. Hendrik van der Meulen (r920-r988) x Reinschjen 
Scholten 

Tineke van der Meulen 
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R UB RI E 1( Het portret van ... 

Jacob Boender & Adriana de Groot 
].C.P. Boender 

Jacob Boender, geb. Puttershoek 12-12-1864, schipper, handelaar in oevergewassen, overl. Puttershoek 
28-1-1948, zn. van Pieter Boender (1838-1920) , schipper, en Trijntje Filak (1838-1897), tr. Puttershoek 
15-5-1888 Adriana de Groot, geb. Mijnsheerenland 21-10-1868, overl. Puttershoek 27-9-1942, dr. van 
Pieter de Groot (1821-1880) en Maria Meuzelaar (1822-1873). 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1888 en 1912 te Put
tershoek twaalfkinderen geboren. 
Toen Jacob twaalf jaar was, werd hij schippers
knecht en verdiende hij een gulden per week. 
Toen hij zeventien was, kocht zijn vader een eigen 
schip voor hem, 'De Lastdrager'. Hij vervoerde on
der meer aardappels, riet en biezen, bijvoorbeeld 
naar Amsterdam. Na zijn huwelijk begon Jacob 
zelf een bedrijf in oevergewassen als biezen (zijn 
favoriete product), riet en griendhout. Hij pachtte 

de buitendijkse slikken onder andere bij Zuid
land, de Hoornse Hoofden op Voorne-Putten en 
De Krabbe te Sliedrecht. Het transport ging steeds 
per schip. In Puttershoek werden de biezen ge
droogd en gesorteerd, waarna transport per schip 

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

naar de afnemers volgde. Om zijn inkomen aan 
te vullen verbouwde hij, samen met zijn broer Jo
hannis Boender (1867-1940), suikerbieten. 
Jacob was oorspronkelijk Nederlands Hervormd 
en werd later gereformeerd. Hij was 16 jaar lid 
van de kerkenraad. 
Jacob en Adriana zijn mijn grootouders . Hun 
zoon Pieter Boender (1893-1980) volgde Jacob in 
de biezen op. In stille tijden verdiende Pieter zijn 
brood met parlevinken. Puttershoek was daarvoor 

gunstig gelegen aan de oude Maas. In de bieten
tijd was er veel scheepsverkeer naar de Suikerfa
briek te Puttershoek. 
De foto is genomen rond 1890 door A. Heron, 
Weste Wagenstraat 97, te Rotterdam. 



amilie Wapstra van 

De O{>roep voor het themanummer over binnenschippers was een mooie gelegenheid om me eens wat 
meer te verdiepen i 1jn voorouder Dirk Jans Wapstra (Ila), getrouwd met Gerlske Gurbes, waarvan 
ik uit diverse bronnen weet dat hij schipper was. Over dit echtpaar kwam ik niet veel nieuws tegen, 

----;;:....•---- maar al zoekende begon het op te vallen dat de Wapstra's en aangetrouwde families bijna allemaal als 
schippers werkzaam waren. Verder bleek een behoorlijk deel van deze personen een sterke band te 
hebben met de Heerenwal, een lange straat aan de westzijde van de Heerensloot te Nijehaske, die nu 
in het centrum van Heerenveen ligt. Ten tijde van de quotisatie van 17491 had meer dan de helft van 
de beroepsbevolking aan de Heerenwal te maken met de scheepvaart. Er woonden vele schippers en 
schippersknechten, maar ook scheepstimmerlieden en hun knechten, zeilmakers en vissers. In 1830 
was het aandeel schippers en andere watergerelateerde beroepen aan de Heerenwal nog maar een 
derde.' Ook bij de familie Wapstra en aangetrouwde familieleden verschoof in de loop van de genera
ties langzamerhand het beroep van het schippersvak naar andere beroepen. Ik kwam de naam onder 
meer ook tegen als Wabstera, Wabstra, Walstra en Wopstra. 

Schilderij van Dirk Piebes Sjollem a van diverse scheepstypen (collectie Fries Scheepvaart Museum Sneek) 
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111111111111111111111111 1. Jan Dirks, herbergier in de 3 Blauwe Kannen in De Knijpe, overl. tussen 15-2-1741 en 1750, tr. vóór 

1-11-1728 Trijntje Tjebbes, overl. De Knijpe tussen mei 1762 en 12-2-1763. 
Van de zonen Dirk en Wiebren Jans Wapstra is geen doop te vinden zodat ik lange tijd niet wist 
welke Jan de vader van de jongens was. Uit stukken van het Nedergerecht van Schoterland kon 
ik echter achterhalen dat de broers in 1763 de boedel van hun overleden moeder Trijntje Tjebbes 
hebben 'geabandonneerd '.3 Vervolgens vond ik dat Trijntje Tjebbes, weduwe van Jan Dirks, in 1751 

200 Caroliguldens schuldig is aan haar zonen Dirk en Wiebren Jans.4 Waarschijnlijk had Trijntje 
Tjebbes bij haar dood meer schulden dan bezittingen en hebben haar zonen daarom de erfenis 
niet willen aanvaarden. 
In 1728 wordt Jan Dirks genoemd als herbergier in de 3 Blauwe Kannen in de Knijpe. Hij is dan 
met zijn vrouw geld schuldig wegens leverantie van materialen voor reparaties aan het huis 
naast de herberg.5 In 1738 is een Jan Dirks in de Knijpe 120 Caroliguldens schuldig aan een 
scheepstimmerman wegens koop van een schip met mast.6 Het is niet zeker of dit de herbergier 
Jan Dirks is omdat Trijntje Tjebbes niet wordt genoemd in de akte. Op 15 februari 1741 worden 
Jan Dirks en Trijntje nogmaals in de hypotheekboeken genoemd als zij drie naast elkaar gelegen 
kamers in De Knijpe kopen van Rienk Jacobs de Oude, mr. schoenmaker in hetzelfde dorp .7 

UIT DIT HUWELIJK: 

1. Dirk Jans Wapstra, volgt lla. 
2. Wiebren Jans Wapstra, volgt 11 b. 

1111111111111111111111111 lla. Dirk Jans Wapstra, schipper, overl. 11 -6-1807,8 tr. vóór 23-3-1752 Gerlske Gurbes, overl. Nijehaske 
najaar 1802.9 
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In 1752 laten Dirk en zijn vrouw een nieuw schip bouwen door mr. scheepstimmerman Peter Jans 
Ligt. De timmerman moet echter het 'opstaande goed', dat wil zeggen de mast, zeilen, ankers en 
touwen, van de oude boot van het echtpaar overzetten op het nieuwe schip.10 In 1764 wordt zowel 
Dirk als zijn broer Wiebren Jans Wapstra voor het eerst vermeld als bewoner op de Heerenwal in 
Nijehaske.11 

UIT DIT HUWELIJK: 

1. Janke Dirks Wapstra, volgt 11 la . 
2. Jan Dirks Wapstra, volgt 111 b. 
3- Gurbe Dirks Wapstra, volgt 11 Ic. 
4. Pier Dirks Wapstra, volgt 11 Id . 
5. Trijntje Dirks Wapstra, volgt 11 Ie. 
6. Solke Dirks Wapstra, volgt 11 lf. 
7. Grietje Dirks Wapstra, volgt lllg. 

Prentbriefkaart 1' Heerenwal in 1929 
(http://nederland.toen-en-nu.nl) 

Onderstaande bronnen zijn afkomstig 
van Tresoa r, Fries hi storisch en 
letterkundig centrum, te Leeuwarden . 
1. Toegang(= Tg.) 5, Gewestelijke 

bestuursinstellingen van Friesland 
1580-1795, inv. nr. 6478, Kohieren va n 
de quotisatie Haskerland. 

2. Roelof ten Brink (e.a.), De Heerenwal: 
bruggen en gekromde ruggen, 
Heerenveen 2001. 

3. Tg. 13-32, Nedergerecht Schoterland 

(= NgS), autorisatieboeken, inv.nr. 69, 
fol. 295. 

4. Tg. 13-32, NgS, hypotheekboeken , inv. 
nr. 179, fol. 96. 

5. Tg. 13-32, NgS, hypotheekboeken, inv. 
nr.173, fol.127. 

6. Tg. 13-32, NgS, hypotheekboeken , inv. 
nr. 176, fol. 38v. 

7. Tg. 13-32, NgS, hypotheekboeken, inv. 
nr. 176, fol. 179. 

8. Het register van overledenen 1806-

1877 van Haskerland vermeldt alleen 
overlijdensdata en geen plaats va n 
overlijden. De kans is groot dat het 
overlijden in Nijehaske plaatsvond, 
maar dat is niet zeker. 

9. Huwelijksbijlagen Burgerlijke stand 
1833 van Gerlske's kleinzoon Anne 
Heijntjes van der Werf (llle-9) . 

10. Tg. 13-32, NgS, hypotheekboeken, 
inv.nr. 181 , fol. 32. 

77. Speciecohieren Nijehaske. 



116. Wiebren Jans Wapstra, schippersknecht, over!. tussen mei 1777 en mei 1778, tr. (1) Heerenveen 
1-2-1761 Wietske Jorrits, over!. vóór 22-1-1764, wrs. dr. van Jorrit Piekes en Trijntje Douwes; tr. (2) 
Nijehaske 22-1-1764 Tjitske Bouwes, ged. Heerenveen 6-5-1729, over!. tussen mei 1790 en mei 
1791, dr. van Bouwe Hendriks schipper, en Atje Lammerts. 
Wiebren zal zijn tweede vrouw hebben leren kennen via zijn broer Dirk Jans Wapstra want zij 
woont in 1763 volgens de speciecohieren van Nijehaske op hetzelfde nummer aan de Heerenwal 
als Dirk Wapstra en zijn vrouw Gerlske Gurbes. In 1767/1768 verhuizen Wiebren en Tjitske naar 
een ander nummer aan de Heerenwal, waar Tjitske ook als weduwe nog jaren woont totdat 
dochter Trijntje Wiebrens in mei 1791 als belastingplichtige voor dit huis wordt aangeslagen. 

UIT HET EERSTE HUWE LIJK, GED. TE NIJEHASKE: 

1. Trijntje Wiebrens, ged. 29-11-1761, overl. vóór 16-2-1766. 

UIT HET TWEEDE HUWELI JK, GEB . TE NIJEHASKE: 

2. Trijntje Wiebrens, volgt lllh. 
3. Atje Wiebrens, ged. 31-5-1767, arbeidster, over!. Heerenveen 29-11-1806, tr. Langezwaag 11-5-1806 

Everhardus Relotius, geb. Hatzum (Oost-Friesland) ca. 1759, arts, overl. Heerenveen 18-9-1817. 
Hij tr. (1) Oppenhuizen/Uitwellingerga 23-5-1784 Antje Dijkstra, afkomstig van Peins, overl. tussen 
20-12-1801 en 11-5-1806. 

4. Bouwe Wiebrens, ged. 11-10-1772, jong overleden . 

11111111111111111111111 llla.Janke Dirks Wapstra, ged. De Knijpe/Het Meer 15-10-1 752, overl. Nijehaske 19-8-1811, tr. Nijehaske 
24-5-1778 Anne Baniers Fenema, geb. Nijehaske 20-4-1749, mr. schoenmaker, mr. leerlooier, overl. 
Nijehaske 9-8-1826, zn. van Banier Jansen Sjoukje Annes . 
janke is de enige in het gezin van Dirk Jans Wapstra en Gerlske Gurbes die niet het schippersvak in 
gaat omdat haar man schoenmaker is. Het echtpaar woont echter wel aan de Heerenwal. 

UIT DIT HUWELIJK, GEB. TE NIJEHASKE: 

1. Banier Annes, geb. 5-7-1779, overl. vóór 5-12-1780. 
2. Banier Annes Fenema, geb. 5-12-1780, leertouwer, schoenmaker, overl. Wijnjeterp 22-1-1869, tr. 

Schoterland 7-12-1832 Tjitske Zweitzes Jansma, geb. Ureterp ca . 1787, overl. Nijehaske 22-8-1854, 
dr. van Zweitze Jans de jong (heeft in 1812 de familienaam jansma aangenomen, maar wordt later 
De jong genoemd), schipper, en Grietje Cornelis. 

3. Dirk Annes Fenema, geb. 27-6-1783, schoenmaker, overl . Nijehaske 13-10-1826, tr. Haskerland 
(mairie Haske) Janke Joostes Postma, geb. Joure 5-3-1782, over!. Nijehaske 27-11-1826, dr. van Joost 
)oosten Postma en Froukjen Jans. 

4. Lutske Annes, geb. 24-6-1785, overl. vóór 29-1-1812. 
5. Jan Annes, geb. 23-9-1787, overl. vóór 20-1-1797. 
6. Sjoukjen Annes, geb. 13-2-1789, overl. vóór 6-5-1790. 
7. Sjoukjen Annes Fenema, geb. 6-5-1790, overl. Nijehaske 22-9-1851, tr. Haskerland (mairie Haske) 

7-12-1812 Hendrik Jacobs Kuiper, geb. Nijehaske 29-6-1789, turfmaker, overl. ald . 14-12-1865, zn. 
van Jaco b Everts Kuiper e n Annigjen Hendriks. 

8. Gelske Annes, geb. 2-8-1795, over!. vóór 29-1-1812. 
9. Jan Annes, geb. 20-1-1797, overl. vóór 29-1-1812. 
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Naamsaanneming in Nijehaske in 1812 van jan Dirks Wapstra 

lllb.Jan Dirks Wapstra, ged. De Knijpe/Het Meer 10-3-1754, schipper, winkelier, overl. Nijehaske 29-7-
1828, tr. (1) Nijehaske 24-1-1779 Trijntje Jans van der Heide, geb. Nijehaske 14-9-1755, overl. 1798, 
dr. van Jan Piebes en Sieuwke Jans; tr. (2) Nijehaske 22-11-1807 Janke Jentjes, ged. Nijehaske 14-10-
1742, overl. Nijehaske 6-5-1832, weduwe van Job Ruurds, dr. van Jentje Wessels, schippersknecht, 
en Saapke Sijses. 
Op 29 januari 1812 verklaart Jan voor de burgemeester van de gemeente Haske dat hij voor 
zichzelf en voor zijn drie zonen en twee dochters de naam Wapstra als familienaam aanneemt. 
Het is onduidelijk waarom zijn vader Dirk en oom Wiebren Jans Wapstra deze naam zijn gaan 
gebruiken. 

Al op zijn 55• wordt Jan oud-schipper genoemd.12 Hij is dan echter nog niet met pensioen want hij 
komt in latere aktes voor als winkelier op de Heerenwal. In 1830, na het overlijden van haar man, 
houdt Janke Jentjes boelgoed van de meubels en huishoudelijke goederen in haar huis .'3 Door 
de lange lijst van verkochte goederen is voor de eeuwigheid vastgelegd dat bijvoorbeeld Bindert 
Spoelstra twee muizenvallen heeft gekocht voor vijf cent en dat Tjebbe Franken twee Caroliguldens 
en vijftig cent voor een vogelorgel' 4 en drie Caroliguldens voor een kanarievogel neer heeft moeten 
tellen . Het enige in de opsomming dat aan het schippersverleden van jan Dirks Wapstra en janke 
Jentjes doet denken, zijn een paar zeekaarten , een spriet, twee riemen (roeispanen) en een vlag en 
stok. Na het overlijden van Janke wordt een inventarisatie van de boedel gemaakt. Deze bestaat 
deels uit schuldbekentenissen van familieleden en nakomelingen van Jan Dirks Wapstra die geld 
hebben geleend van Jan en Janke. Verder bestaat de erfenis onder andere uit een huis aan de 
Heerenwal. 1s 

12. Tg. 26, Notariële archieven (= NA) , 
inv. nr. 109001 , repertoire 29, d.d. 
12-12-1809. 

13. Tg. 26, NA, inv.nr. 109016, repertoire 
35, d.d . 11-5-1830. 

14. Klein handdraaiorgel dat 
oorspronkelijk werd gebruikt voor 
het africhten van zangvogeltjes. 

15. Tg. 26, NA, inv.nr. 68015, repertoire 
65, d.d. 21-9-1832. 



UIT HET EERSTE HUWELIJK, GEB . TE NIJEHASKE: 

1. Dirk Jans Wapstra, geb. 25-10-1779, schipper, scheepstimmermansknecht, matroos, overl. na 
2-5-1810, tr. Nijehaske 12-6-1803 Jeltje Lammerts, geb. ca. 1777, overl. Lemmer 2-10-1811, dr. van 
Lammert Sakes en Janke Eedes. 
De kinderen van dit echtpaar, Janke en Jan Wapstra, worden op jonge leeftijd wees. Moeder Jeltje 
overlijdt als ze nog maar 34 jaar oud is. Vader Dirk wordt dan al enige tijd vermist. In de loop 
van 1809 is hij uit Lemmer vertrokken en op 2 mei 1810 stuurt hij vanuit Rotterdam zijn laatste 
brief. De familie verneemt nooit wat er met Dirk Wapstra is gebeurd. 16 Zoon Jan Wapstra is 
beurtschipper van Augustinusga op Leeuwarden en trouwt met schippersdochter Eelkje Oeges 
Hoekstra. 

2. Jan Jans Wapstra, geb. 20-4-1781 , schipper, winkelier, overl. Berlikum 2-11-1848, tr. Nijehaske 17-
3-1805 Geeltje Lubberts Bult, geb. Lemmer 2-10-1783, overl. Nijehaske 26-1-1852, dr. van Lubbert 
Pieters Bult en Jeltje Sybolts Cath. 
Verschillende Wapstra's voeren met vracht op Zeeland, met name Zierikzee. Jan en Geeltje hebben 
rond 1810 een tijd in Zierikzee gewoond en vier van hun acht kinderen zijn hier geboren. In 1818 
verkoopt Jan Wapstra, schipper te Zierikzee aan Johannes Wiebrens van der Vaart, schipper te 
Sloten in Friesland, voor 2000 gulden een hekschip genaamd "De Hoop".'7 

Dankzij een aantal van de kinderen uit dit gezin zijn er vele Wapstra's buiten Friesland te vinden, 
zoals de nakomelingen van Homme Sleeswijk Jans Wapstra (geb. 1808) in Maastricht en van Jan 
Jans Wapstra (geb. 1805) in St. Oedenrode. Zoon Pieter Jans Wapstra (geb. 1814) is als zeeman 
overleden op de Indische Oceaan. 

3. Wybren Jans Wapstra, geb. 20-4-1783, schippersknecht, schipper, overl. Nijehaske 24-6-1827, tr. 
Heerenveen 20-4-1806 Sjoukje Heeres de Jong, geb. Sneek 4-4-1784, overl. Nijehaske 1-6-1861, dr. 
van Heere Ages de Jong en Antje Luitzens Feenstra. 
Wybren koopt in 1809 van zijn vader Jan Dirks Wapstra een schip van 70 voet lang waarop zijn 
vader eerder heeft gevaren. Het levert Wybren een forse schuld op van 5700 Caroliguldens bij zijn 
vader.' 8 

4. Sjoeke Jans Wapstra, geb. 24-3-1786, overl. Medemblik 1-5-1869, tr. Nijehaske 26-1-1806 Lourens 
Eises de Haan, geb. Aengwirden 20-5-1780, schipper, overl. Hoogwoud 30-9-1861, zn . van Eise 
Lourens, schipper, en Geeske Hendriks. 

5. Gelske Jans Wapstra, geb. 3-5-1791, overl. Nijehaske 3-10-1822, tr. Haskerland (mairie Haske) 19-
1-1815 Franke Hendriks Pasveer, geb. Nijehaske 4-8-1789, varensgezel, schipper, overl. Nijehaske 
28-2-1862, zn . van Hendrik Jans Pasveer en Antje Frankes Roefstra. 
Franke tr. (2) Haskerland 9-2-1827 Roelofjen Solkes Wapstra, dr. van Solke Dirks Wapstra 
(lllf), schipper, winkelier, en Antje Roelofs. 

6. Piebe Jans, geb. 3-5-1791 , overl. vóór 1805. 

lllc.Gurbe Dirks Wapstra, ged. De Knijpe/Het Meer 1-2-1756, schipper, overl. Het Meer 25-6-1823, otr. 
(1) Nijehaske/Haskerdijken 8-2-1780 Sytske Ates, ged. De Knijpe/Het Meer 2-2-1755, overl. tussen 
11-3-1785 en mei 1785, dr. van Ate Rinses en Ariane Jans Peting; tr. (2) Gorredijk 23-9-1792 Bontje 
Hanses de Jong, geb. Gorredijk 22-9-1759, overl. Benedenknijpe 3-6-1823, dr. van Hans Hanses, 
schipper, en Ybeltj e Joh a nn e s. 

Na het overlijden van zijn vrouw vertrekt Gurbe volgens de speciecohieren 1785 van de Heerenwal 
te Nijehaske naar Holland. Daar blijft hij echter niet langdurig wonen, want in 1791 koopt Gurbe, 
schipper op de Heerenwal, een nieuw tjalkschip van Auke Ymes, scheepstimmerman te Gorredijk, 
voor 1900 Caroliguldens. De oud-schipper Sieger Prins en zijn vrouw Trijntje Ayses, ook wonende 

16. Huwelijksbijlagen Burgerlijke stand 
Achtkarspelen 10-3-1835, akte 6. 

17. Tg. 26, NA, inv.nr. 97010, repertoire 

82, d.d. 12-5-1818. 
18. Tg. 13-17, Nedergerecht Haskerland 

(= NgH), hypotheekboeken, inv. nr. 

97, fol. 140. 
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Het dorp Lemmer (uit: Tegenwoordige staat van Friesland, deel III, Amsterdam 1788) 

op de Heerenwal, betalen de koopsom en krijgen daardoor een vordering op Gurbe Wapstra. De 
zeilen voor het nieuwe schip worden gemaakt door Rienk Sleeswijk, mr. zeilmaker te Lemmer. Dit 
levert een schuld van 550 Caroligu ldens aan de zeilmaker op.' 9 

Het is moeilijk te achterhalen welke goederen de Wapstra's vervoerden, maar Gurbe vervoert en 
verhandelt in ieder geval turf. H ij is in 1798 namelijk 1000 Caroligu ldens schu ldig aan Trijntje 
Halbes wegens geleverde sponturf. 20 In 1810 verkoopt Gurbe zijn sch ip voor 350 Caroli gu ldens aan 
Duye Siebes te Gorredijk21 en koopt hij een nieuw schip van de scheepstimmerlieden Eeltje Eeltjes 
en Bindert Eeltjes, die een werf op de Heerenwal hebben.22 

UIT HET EERSTE HUWELIJK: 

1. Ate Gurbes Wapstra, geb. Het Meer 30-10-1780, schipper, arbeider, overl . Het Meer 15-11-1826, tr. 
De Knijpe 29-12-1805 Trijntje Douwes Voordewind , geb. Het Meer 23-4-1775, overl. Het Meer 17-5-
1852, dr. van Douwe Feitzes Voordewind en Geertje Pieters. 

2. Durk Gurbes, geb. Het Meer 28-12-1781, overl. vóór 5-6-1783 . 
3. Durk Gurbes, geb. Het Meer 5-6-1783. 
4. Sytse Gurbes, geb. N ijehaske 11-3-1785, overl. Het Meer 5-9-1807. 

19. Tg. 13-17, NgH , hypotheekboeken, 
inv.nr. 92, fol. 179 en 181. 

20. Tg. 13-32, NgS, inv.nr. 191, fol. 195. 

21. Tg. 26, NA, inv.nr. 109001, repertoire 
55, d.d . 16-2-181 0. 

22. Tg. 26, NA, inv.nr. 109001, repertoire 

66, d.d . 7-3-1810. 



UIT HET TWEEDE HUWELIJK: 

5. Hans Gurbes Wapstra, geb. Gorredijk 6-11-1793, schippersknecht, schipper, arbeider, 
bruggenwipper, tolgaarder, over!. Echten 1-7-1872, tr. (1) Sneek 20-12-1815 Jetske Pieters Osinga, 
geb. Gorredijk 11-12-1788, werkster, over!. Nijehaske 10-1-1837, dr. van Pieter Wybrens Osinga, 
schipper, en Grietje Mei nardus Homans; tr. (2) Haskerland 14-2-1838 Tietje Annes de Jong, geb. 
Terhorne 3-8-1805, over!. Nijehaske 18-12-1838, dr. van Anne Jacobs de Jong, schipper, en Reintje 
Hobbes de Jong; tr. (3) Haskerland 9-2-1840 Rimkjen Pieters Hettema, geb. Rottum 20-6-1794, 
werkster, overl . Nieuweschoot 15-5-1870, dr. van Pieter Hettes Hettema en Lieuwkjen Rymen. 

Il Id .Pier Dirks Wapstra, ged. De Knijpe/Het Meer 25-12-1757, veerschipper, turfkoopman, schilder, 
over!. Haarlem 4-2-1831 , tr. Nijehaske 1-6-1783 Ytje Jans van der Heide, geb. Nijehaske 14-2-1761 , 
over!. Haarlem 24-4-1847, dr. van Jan Piebes en Sieuwke Jans. 
Pier is aanvankelijk veerschipper tussen Heerenveen en Leeuwarden. Hij koopt in 1793 een huis 
met pakhuis op de Heerenwal ,23 waar hij met zijn gezin woont totdat zij in 1802/1803 verhuizen 
naar Lemmer. Uiteindelijk verlaat het gezin Friesland en bouwt een bestaan op in Haarlem. 

UIT DIT HUWELIJK: 

1. Dirk Piers, geb. Nijehaske 4-6-1784, wrs. jong overleden . 
2. Gelske Piers Wapstra, geb. Nijehaske 24-9-1786, over!. Haarlemmerliede 30-7-1821, tr. Haarlem 

4-5-1814 Arie Hoenderdos, geb. Haarlem ca. 1785, landbouwer, over!. Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 27-6-1872, zn . van Jan Hoenderdos en Elisabeth van Roon . 
Arie tr. (2) Haarlem 7-11-1821 Berber Jeltes. 

3. Jan Piers Wapstra, geb. Nijehaske 5-7-1788, schippersknecht, over!. Amsterdam 11-9-1845, tr. 
Zierikzee 20-10-1814 Maatje Lookman, geb. Zierikzee 15-2-1793, over!. Amsterdam 10-6-1856, dr. 
van Cornelis Lookman en Maggelina Pijpelink. 

4. Solke Piers Wapstra, geb. Nijehaske 17-9-1791, schippersknecht, sjouwer, werkman, over!. Haarlem 
2-5-1850, tr. (1) Haarlem 28-1-1818 Judith Giljou, geb. Haarlem 5-10-1797, overl. ald . 12-8-1828, 
dr. van Pieter Davids Giljou en Aaltje Koning; tr. (2) Haarlem 8-12-1830 Johanna Marselje, geb. 
Haarlem 28-1-1795, uitdraagster, dr. van Paulus Marselje en Niesje de Vos. 

5. Bartele Piers Wapstra, geb. Nijehaske 18-10-1793, schippersknecht, overl. Mui den 22-5-1841, tr. 
Haarlem 31-12-1823 Maria Machtilda Giljou, geb. Haarlem 1-10-1800, dienstbode, overl. ald . 10-6-
1850, dr. van Pieter Davids Giljou en Aaltje Koning. 

6. Piebe Piers Wapstra, geb. Nijehaske 15-12-1800, onderwijzer, overl. Haarlem 30-9-1859, tr. Haarlem 
, 6-6-1824 Johanna Catharina Giljou, geb. Haarlem 5-4-1804, dienstbode, winkelierster, overl. ald. 
17-10-1884, dr. van Pieter Davids Giljou en Aaltje Koning. 

7. Fokke Piers, geb. Lemmer 23-9-1803, wrs. jong overleden . 

Il Ie.Trijntje Dirks Wapstra, ged. De Knijpe/Het Meer 27-4-1760, overl. Amsterdam 2-4-1824, tr. 
Nijehaske 26-1-1783 Heijntje Hanses van der Werf, geb. Nijehaske 9-3-1755, schipper, overl. 
Nijehaske 23-6-1819, zn. van Hans Oenes , schu itenmakersknecht, en Ytje Heijntjes. 

U IT D IT HUWELIJK, GEB. TE N IJ EHASKE: 

1. Gelske Heijntjes, geb. 18-5-1784, over!. vóór 25-4-1789. 
2. Hans Heijntjes, geb. 20-11-1785, over!. vóór 20-4-1787. 

23, Tg. 13-17, NgH , hypotheekboeken , 
inv. nr. 93, fol. 47. 
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3. Hans Heijntjes van der Werf, geb. 20-4-1787, schipper, overl. Nijehaske 27-3-1814, tr. Haskerland 
(Mairie Has ke) 19-3-1813 Jacobje Lubberts Pasveer, geb. Nijehaske 27-3-1791, overl. ald . 18-7-1870, 
dr. van Lubbert Jans Pasveer en Akke Siebrens van der Heide. 

4. Gelske Heijntjes, geb. 25-4-1789, overl. vóór 17-11 -1795. 
5. Ytje Heijntjes van der Werf, geb. 27-9-1791, overl. Nijehaske 8-3-1864, tr. Nijehaske 4-2-1810 Ebe 

Oenes de Vries, geb. Ureterp 1-3-1782, sch ipper, overl. Nijehaske 17-11-1862, zn . van Oene Eebes en 
Trijntje ldskes. 

6. Durk Heijntjes van der Werf, geb. 20-10-1793, overl. vóór 6-2-1812. 
7. Gelske Heijntjes van der Werf, geb. 17-11-1795, overl. Joure 11-3-1875, tr. Haskerland 29-1-181 7 

Hendrik Theunis de Vries, geb. Terbandsterschans 8-6-1786 , varensgezel , visser, overl. Oudehaske 
4-9-1832, zn. van Theunis Hendriks de Vries en Geertje Tijmens. 

8. Durkje Heijntjes van der Werf, geb. 31-12-1797, overl. Haarlem 18-4-1822. 
9. Anne Heijntjes van der Werf, geb. 29-4-1800, schippersknecht, arbeider, overl. Oudehaske 27-6-

1848, tr. Hemelumer Oldeferd 18-4-1833 Wytske Jacobs Stellinga, geb. Molkwerum 20-2-1798, overl. 
Stavoren 15-4-1858, dr. van Jacob Ruurds Stellinga en Janke Jelles. 
Zij t r. (2) Stavoren 28-9-1856 Feike Cornelis Harkema. 

.J. :~Jictc:,r,~~:~~ns v'!h~ièti:•: !;~=: optnbm Notarbrni, ttGdmode te ll~tco , prd'tottrco 
f 1.ttcr TJALKSCHIP, J, J,11p "'""" ccnumd, laag r9 Elltn 180 Sut•p,n, •Ud 4 Ellen 6r5 S1~ 0 . tn bol 
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,,, llntd , 11n de Heertnwtl bil het Utcreovcco, 

Wie cadlnce mticn , komen op Vr1Jd11 dto 4 JunU 18,4, du mimlddt(t ltD 4 oren, tm huize vin Plrt,r J,J,n,. 
,. ,1 1ld , b sctlcln In de Zon ,c lfe~tnttn , fll lr:oope op alsdao vooneltU llt Condlticn , welke lnm!ddel, bU dt 
v,v1,T10tmde Nomicn konnc-n worden Yffl!omeu. . 

Advertentie in 
de Leeuwarder 
Courant van 1 

juni 1824 

lllf. Solke Dirks Wapstra, geb. De Knijpe ca . 1763, schipper, winkelier, overl. Ni jehaske 28-2-1837, tr. 
Oudehaske/Haskerhorne 22-1-1797 Antje Roelofs geb. Heerenveen 1-10-1762, overl. Nijehaske 15-8-
1826, dr. van Roelof Klazes en Akke Fetzes . 
In 1808 koopt Solke Wapst ra, schipper op de Heerenwal, van Aaltje Dirks, weduwe van Hendrik 
Harmens Hiddinga, voor 3000 Carol iguldens een schip dat op haar werf " De Morgenstond" aan 
de Heerenwal is gebouwd. Het schip is 71 voet lang, 16½ voet breed , hol op de welling 5¼ voet en 
de inhoud is door de ijkmeester bepaald op 33 lasten .24 

De zwager van Solke, Heijntje Hanses van der Werf (llle) , stelt zich in 1814 borg als Solke een 
pa rtij sponturf koopt van Anne Hanses Veenbaas .25 Diezelfde Anne Veenbaas verhuu rt in 1824 aan 
Solke zijn hektjalkschip " De Vier Gebroeders " voor een periode van 17 jaar.26 Na zijn loopbaan als 
schipper, is Solke winkel ier aan de Heerenwal. 

UIT DIT HUW ELIJ K, GEB . TE N IJEHASKE: 

1. Gelske Solkes Wapstra, geb. 18-10-1798, win kelierster, overl. Nijehaske 29-10-1 863 . 
2. Roelofjen Solkes Wapstra, geb. 27-9-1800, overl. Nijehaske 17-8-1868, tr. Haskerland 9-2-1 827 

Franke Hendriks Pasveer (zie lllb) . 
3. Dirk Solkes, geb. 22-10-1804, overl. 26-6-1807.8 

lll g Grietje Dirks Wapstra, ged . De Kni jpe/ Het Meer 6-7-1766, overl. Ut recht 8-9-1832, tr. Nij ehaske 17-

1-1790 Fokke Eelkes de Jong, geb. Gorredijk 24-10-1759 , schipper, overl. Amsterdam 28-1-1833, zn. 
van Eelke Wymers en Rinske Wybes . 
Hoewel Grietje Wapstra en Fokke de Jong woonachtig zijn in Nijehaske, overlijden ze beide als ze 
onderweg zijn met hun schip. Grietje in Utrecht en Fokke in Amsterdam. Twee zonen uit dit gezin 
komen in het schippersvak terecht en twee worden matroos op een kanonneerboot in dienst van 
de Marine. Het is nog niet bekend waar en wanneer zij zijn overleden . 

24. Tg. 13-32, NgS, hypotheekboeken, 
inv.nr. 193, fol . 247. 

25. Tg. 26 , NA, inv. nr. 59004, repertoire 
32 , d .d. 29-3-181 4. 

26. Tg. 26, NA, inv.nr. 57013, repertoire 
40, d .d. 28-2 -1 824. 



UIT DIT HUWELIJK, GEB. TE NIJEHASKE: 

1. Eelke Fokkes, geb. 4-2-1791, overl. vóór 12-11-1795. 
2. Renske Fokkes de Jong, geb. 25-4-1792, dienstmeid, arbeidster, overl. Veenhuizen 28-5-1849, tr. 

Leeuwarden 1-6-1817 Jan Jacobs van der Meulen, geb. Benedenknijpe 3-2-1785, bakkersknecht, 
arbeider, overl. Veenhuizen 22-6-1854, zn. van Jacob Jans van der Meulen en Rutje Hanses. 

3. Dirk Fokkes de Jong, geb. 9-3-1794, in dienst van de Marine, overl. na 8-9-1832. 
4. Eelke Fokkes de Jong, geb. 2-11-1795, schipper, winkelier, koopman, overl. Nijehaske 26-12-1877, tr. 

Schoterland 21-1-1827 Grietje Douwes Hemstra, geb. Sneek 13-4-1804, dienstmeid, over!. Nijehaske 
8-12-1869, dr. van Douwe Jans Hemstra en Jetske Barteles Faber. 

5. Abele Fokkes de Jong, geb. 14-1-1798, schippersknecht, overl. na 8-9-1832. 
6. Gelske Fokkes de Jong, geb. 24-3-1800, overl. Harlingen 2-2-1843 . 
7. Gepke Fokkes de Jong, geb. 8-9-1802, overl. Nijehaske 3-2-1812. 
8. Jan Fokkes de Jong, geb. 17-2-1804, in dienst van de Marine, overl. na 8-9-1832. 
9. Janke Fokkes de Jong, geb. 1-9-1805, naaister, overl. Amsterdam 27-5-1836, tr. Amsterdam 3-6-1835 

Johan Bernd Terbörger, geb. Burgsteinfurt (D) 11-4-1800, kleermaker, overl. tussen 6-5-1841 en 12-8-
1869, zn. van Casper Heinrich Terbörger en Anna Catharina Schottmann. 
Hij tr. (2) Amsterdam 27-6-1838 Maria Christina Verhegge. 

10. Trijntje Fokkes, geb. 28-7-1807, overl. vóór 30-11-1809. 
11 . Trijntje Fokkes de Jong, geb. 30-11-1809, dienstmeid, overl. Harlingen 10-2-1843. 

Gezicht op d e H eeren sloot, schilderij va n Dirk Piebes Sjollem,a 

(collectie Fries Scheepvaart Museum Sneek, bruikleen van het 
Fries Museum Leeuwarden) 

27. Tg. 26, NA, inv.nr. 55005, repertoire 
13, d.d . 19-1-1814. 

28. Tg. 16, Nieuwe rechterlijke archieven, 
inv.nr. 305. 
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lllh .Trijntje Wiebrens, ged. Nijehaske 16-2-1766, overl. ald. 29-6-1814, tr. Nijehaske 8-2-1795 Adam 
Johannes Hoga, ged. Hommerts 7-2-1768, schipper, overl. Zevenbergen 2-2-1821 , zn . van Johannes 
Adams Hoga, schipper, en Fou Wybes . 
Adam Hoga sluit in 1814 namens zijn oudste zoon Johannes een contract van plaatsvervanging 
met Hans Rintjes Syperda, zodat Johannes niet in dienst hoeft en kan blijven werken als 
schippersleerling. 27 Na het overlijden van moeder Trijntje Wiebrens wordt Dirk Piebes Sjollema 
op 3 februari 1815 door de vrederechter als toeziend voogd over de zonen Johannes en Wiebren 
Hoga benoemd .28 Dirk Sjollema is een goede bekende van de familie want hij woont, net als de 
Hoga's, op de Heerenwal. Hij is (huis)schilder en kunstschilder en krijgt bekendheid door zijn vele 
schilderijen van schepen . 

UIT DIT HUWELIJK, GEB. TE NIJEHASKE: 

1. Johannes Adams Hoga, geb. 22-8-1796, schippersknecht, schipper, overl. tussen 18-7-1830 en 
28-7-1852, tr. Haskerland 17-3-1821 Sytske Elias Tyleman, geb. Joure 17-8-1801 , naaister, overl. 
Amsterdam 8-1-1860, dr. van Elias Tyleman, grootschipper, en Tjam Anthony. 
Sytske Tyleman en zoon Adam Hoga worden genoemd in het bevolkingsregister 1851-1853 van 
Amsterdam. Adam is zeeman en trouwt in 1852 in Amsterdam . Van Johannes Hoga en zijn broer 
Wiebren zijn (nog) geen overlijdensakten gevonden. Er wordt bij allebei in Friese akten soms 
vermeld dat ze 'buitenlands' varen, maar het is niet duidelijk of daarmee buiten Nederland of 
buiten Friesland wordt bedoeld. 

2. Wiebren Adams Hoga, geb. 11-9-1799, schippersknecht, schipper, overl. na 26-7-182i.29 

Adam Johannes Hoga, t r. (2) Zevenbergen 12-5-1815 Adriana van Eekeren, geb. Zevenbergen 16-
12-1792, schipperse, koopvrouw, overl. ald. 26-9-1868, dr. van Jacobus van Eekeren en Ad riana van 
Eekelen. 
Als Adriana van Eekeren in 1821 net weduwe is geworden van Adam Hoga, reist ze naar notaris 
Greydanus in Heerenveen om een akte van decharge te ondertekenen waarin zij namens haar 
dochter Adriana Jacoba Hoga en samen met haar stiefzonen Johannes en Wiebren Hoga hun 
toeziend voogd, Dirk Sjollema, dankt voor zijn accuratesse bij het uitvoeren van zijn taak.29 Daarna 
blijkt Sjollema toch nog zaken voor Johannes en Wiebren waar te nemen want op 16 juli 1822 
wordt opnieuw een akte van decharge opgemaakt waarin Dirk Sjollema wordt ontslagen van al zijn 
verplichtingen als lasthebber tijdens de afwezigheid van de broers .31 

Adriana van Eekeren , tr. (2) Zevenbergen 22-4-1824 Jan Barteles Reitsma, geb. Benedenknijpe 1-2-
1790, schippersknecht, schipper, overl. Zevenbergen 17-10-1832, zn . van Bartele Jans Reitsma en 
Korneliske Hans. 

UIT HET H UWE LI JK HOGA-VAN EEKEREN: 

1. Adriana Jacoba Hoga, geb. Zevenbergen 5-5-1816, overl. Goudswaard 19-11-1890, tr. Zevenbergen 
5-5-1839 Jaring Eelkes Woudstra, geb. Rotsterhaule 14-6-1809, sch ipper, over!. Rotterdam 23-12-
1877, zn . van Eelke Dirks Woudstra, schipper, en Korsje Jans Walstra. 

29. Tg. 26, NA, inv. nr. 147007, 
repertoire 49, d.d. 24 juli 1822. De 
inventaris die is opgemaa kt na het 
overlijden va n Marij Fokkes, de 
tweede vrouw van Johannes Adams 

Hoga , grootvader van Johannes en 
Wiebren Adams Hoga, wordt op 26 
juli 1822 door Wiebren getekend. 
Daarna zijn er geen sporen meer 
va n hem te vinden in Fri es land . 

30. Tg. 26, NA, inv. nr. 59010, reperto ire 
24, d.d. 26-3 -1 821. 

31. Tg. 26, NA, inv. nr. 59011 , repertoire 
64, d.d. 16-7-1822 . 



ValJ kleer.maker tot schipper 
Ruim een halve eeuw schippers Clobus 

Ir. Albert Clobus 

In de periode van circa 1868 tot circa 1922 waren 
drie nakomelingen van Gerardus Clobus (1765-
1849), twee kleinzoons en een achterkleinzoon, 
binnenschipper. Dat viel nogal op bij het genealo
gisch onderzoek naar een familie waar alle ande
re mannen in de negentiende eeuw - en tot ver in 
de twintigste eeuw - kleermaker waren. Dit is te 
zien in het 'schema Clobus', waarin aangegeven 
de volwassen geworden mannelijke nakomelin
gen van genoemde Gerardus Clobus. Hij vestigde 
zich omstreeks 1795 als meester kleermaker te 
Hoogezand aan de Kalkwijk, vlak bij de hoek met 
het Winschoterdiep. Alle zoons van Gerardus 
traden in zijn voetsporen en werden kleermaker, 
eveneens als vrijwel alle kleinzoons. Sommigen, 
zoals Fredrik Clobus (1825-1900) waren naast 
kleermaker ook koopman, maar dan wel in ma
nufacturen, ofwel textiele stoffen en dergelijke 
ten behoeve van de kleermakerij. 
De uitzonderingen op de regel, de schippers, 
wekten mijn nieuwsgierigheid en stimuleerden 
tot onderzoek. Een samenvatting van de resulta
ten daarvan volgt hierna. 

Van kleermaker tot schipper 
De in de inleiding bedoelde twee kleinzoons 
van Gerardus Clobus, waren zoons van Lamber
tus Clobus (18ro-1873). Hij woonde in het dorp 
Stadskanaal, in de directe omgeving van het wa
ter dat ook Stadskanaal heette. Dit water nam in 
de loop van de negentiende eeuw steeds meer in 
belang toe als transportweg voor Drentse turf. 1 

Het was in Stadskanaal een enorme drukte van 
binnenschepen en hun bemanningen. Zij vorm
d e n e en b elangrijk d eel van d e kla ndiz ie van 

de neringdoenden langs de vaart. Deze situatie 
verschilde echter niet of nauwelijks van die te 
Hoogezand, waar de kinderen van de halfbroers 

van Lambertus opgroeiden en allen kleermaker 
werden. Het is daarom niet aannemelijk dat de 
woonomgeving sec voldoende bepalend was voor 
een beroepskeuze. 
Dat brengt ons op het huwelijk van Lambertus 
Clobus met Gerregien Eilderts Brands in 1836.2 

Zij was een dochter van Eildert Brands (circa 
1782-1846). Hij was aanvankelijk zeeman en een 
aantal jaren later binnenschipper die met zijn 
vrouw Janna HindriksJ op hun schip woonde. 
Een broer van Gerregien, Hindrik Brands (1817-
1860), werd schippersknecht en later schipper. 
Na het overlijden van Gerregien trouwde Lam
bertus Clobus opnieuw met de dochter van een 
schippersknecht, Maria Hindriks. Kleermaker 
Lambertus moet nauwe contacten gehad hebben 
binnen de gemeenschap van binnenvaarders. 
Deze omstandigheid en de varende directe fami
lieleden moeten een beslissende invloed gehad 
hebben op de beroepskeuze van de zoons. De fa
milie Brands moet overigens ook op het terrein 
van religie dominant geweest zijn. Hoewel Lam
bertus Clobus van origine rooms katholiek was, 
blijken zijn kinderen overgegaan te zijn naar de 
Nederlands Hervormde kerk waartoe de familie 
Brands behoorde.4 

De zoon uit het huwelijk van Lambertus met 
Gerregien, Johannes Clobus (1841-1913) , vrijge
loot voor militaire dienst,s was bij zijn huwelijk in 
1868 schipper. De zoon uit het tweede huwelijk 
van Lambertus met Maria Hindriks, Gerhardus 
Clobus (1859-1942) moest in 1879 in militaire 
dienst en wel als korporaal bij de infanterie.6 Dat 
betekende lopen in plaats van varen. Nadat hij 
e ind a ugustus 1882 m et g root verlof terugkeerde 

naar Groningen werkte hij eerst als arbeider. Pas 
omstreeks 1885 werd Gerhardus schipper. 

1. Hachmer, Voor en tegen de wind, pag. 
25-27. 

Gron ingen 2-10-1859. 
4. Drents Archief, bevolkingsregister 

Zuidlaren 1860-1939 . 

6. Nationaal Archief, Stamboeken on
derofficieren en minderen landmacht, 
inv.nr. 982, stamboeknummer 68343. 2. Clobus, Van tweeën een, pag. 391. 

3. Ook wel Janna Hindriks Bul (Bol), 
ged . Wildervank 17[?]-10-1788, overl. 

5. Bijlagen huwelijksakte Zuidlaren 9-6-
1877-
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Schema CLOBUS Lambertus Clobus 

Aafje Sluiter - 1870-1946 

X (1 ) 1868 schipper 

Johannes Clobus X 1901 

1841-1 913 
Anna Kemper 

schipper 
X (2) 1877 Johannes Clobus 
Zwaa ntje Ei ken 

1895-1967 
Gerregien Eilderts Brands - X (3) 1892 - NS medewerker 
X (1) 1836 Henderika Arbeider 

X 1919 
Elisa beth Smit 

Lambertus Clobus 
1810-1873 
kleermaker Gerhardus Clobus 

- 1859 -1 942 acht dochters en 
X (2) 1859 schipper -

twee jong overleden 
Maria Hindriks X 1883 zoons Clobus 

Berendina Tonnies 

• Gerardus Frederik Clobus 
1848-1 878 
kleermaker 

Reina Geerts • Gerard Albertus Clobus 
X (1 ) 1859-1950 Albert Clobus 

kleermaker ----• auteur van dit 
Gerardus Clobus X 1892 artikel 
1765-1849 Margaretha Müller 
kleermaker • Gerardus Johannes 

Clobus 1861-1 909 
X (2) kleermaker 
Marianne Dorothea X 1892 
Börger Maria Bosch 

• Frederik Clobus 
1863-1887 
kleermaker 

• Theodorus Clobus 

Trijntje Steffens 1866-1918 

X (1 ) 1848 kleermaker 
X 1904 

Fredrik Clobus Anna M.T. de Veer 

1825-1900 • Harmannus Leonardus 

kleermaker Clobus 
1870-1911 

X (2) 1890 kleermaker 

Christina M. Kortenbach X 1897 
Margaretha A. Breurken 

Gerardus Clobus • Gerardus Clobus 

1833-1924 1874 -19 18 

kleermaker - kleermaker 

X 1860 X 1903 

Anna Tiecke Anna M. Ronde 
• Johannes Albertus 

Johannes Clobus Clobus 

1836-1885 1878-1944 

kleermaker manufacturier 
X (1) 1913 
Gertrudi s M. B. Stiekema 

X (2) 1934 
Cäci lia Hilleb ra nd 



De schepen 
De naam van het schip dat door schipper Johan
nes Clobus gevoerd werd direct na zijn huwelijk 
in 1868 was de 'De Goede Verwachting' .7 In 1888 
liet Johannes Clobus te Kiel, gelegen in de ge
meente Hoogezand, een tjalk bouwen met een 
laadvermogen van 77 ton die hij naar zijn toen
malige echtgenote noemde 'De Vrouw Zwaantje'. 
Hij nam hiertoe een hypotheek van r.ooo gulden, 
die medio 1899 geheel werd afgelost toen hij het 
schip verkocht.8 Kort daarna op 20 juli 1899 liep 
bij de werf van de weduwe G. Scholte te Stadska
naal een stalen tjalk van stapel die in zijn opdracht 
gebouwd was .9 Hij noemde het roo ton metende 
schip naar zijn op 1 januari 1895 geboren jongste 
zoon: 'De Jonge Johannes'. Een dergelijk schip 
was met een lengte van ongeveer 22,2 meter en 
een breedte van circa 4,7 meter voor die tijd een 
groot schip, dat geschikt was voor ruim water zo
als de Zuiderzee en de Waddenzee. Zelfs tot kort 
na de Tweede Wereldoorlog werd een tjalk van 

roo ton in de particuliere binnenvaart nog als een 
'grote' beschouwd.1° Voor de kleur waarmee Gro
ninger schippers hun tjalk schilderden bestond 
geen vaste traditie. Naast bruin, zoals de Gronin
ger tjalk op de foto in de Augenhafen te Emden, 
gebruikte men ook groen en grijs. 11 

Gerhardus Clobus was 35 jaar oud toen hij in 
1895 te Martenshoek voor het eerst een nieuw 
schip liet bouwen.13 Hij noemde het 53 ton me
tende ijzeren praamschip naar zijn echtgenote 
'Berendina'. 14 Het schip was bijna zeventien me
ter lang en ruim vier meter breed. Om de bouw 
te financieren nam hij een hypotheek van r.600 
gulden, die werd verstrekt door de scheepsbou
wers, de gebroeders Geert en Harmannus Bo
dewes. Afgesproken werd om de hypotheek af 
te lossen in veertien gelijke jaarlijkse termijnen, 
elk groot ruim n4 gulden. Ook moest Clobus 
5% rente betalen over de nog uitstaande som. 15 

De hypotheek was afgelost toen het schip op ro 

Lijnenplan van het ijzeren praamschip 'Berendina', 53 ton 

7. Johannes Clobus, geb. Stadskanaal 11-
2-1841, overl. Emden (Dld) 30-9-1913; 
tr. (1) Zuidlaren 27-6-1868 Aafje Slui
ter, geb. Zuidlaren 29-12-1839, overl. 
ald. 17-6-1875, dr. va n Jannes Sluiter 
en Geesje Kruise; tr. (2) Zuidlaren 
9-6-1877 Zwaantje Eiken, geb. Nieuw 
Buinen 7-10-1847, overl. Groningen 
31-3-1890, dochter van Jan Jans El
ken (arbeider) en Geertje Kuiper; tr. 
(3) Rotterdam 13-4-1892 Henderika 
Arbeider, geb. Almenum 13-1-1860, 
overl. Groningen 28-6-1922, dr. van 
Albert Gerrits Arbeider en Siebentje 
Sierts Klugkist. De naam van het 
schip blijkt uit een marginale aanteke
ning in de huwelijksakte van Geessie 
Clobus, Groningen 10-2-1930. 

8. Kadaster Groningen, Algemeen re
gister B 16/98; hulpregister deel 
24/4298. Met de tonnages in deze 
bijdrage is steeds bedoeld het laad
vermogen uitgedrukt in tonnen á 
1000 kg. Voor een meer exacte uitleg 

over de bepaling va n het laadvermo
gen va n binnenschepen in de hier 
behandelde periode zie bijv. Bolier, 
Handleiding. 

9. Schuttevaer 22-7-1899 . Het valt bui
ten het bestek van dit artikel om 
in te gaan op de kenmerken van de 
scheepstypen die hier aan o rd e ko
men, zoals de tjalk. Zie daarvoor 
bijvoorbeeld Hin, Scheepstypologieën , 
en het Verslag der Staatscommissie, 
hoofdstuk 11. 

10. Loomeijer, Met zeil a[ treil, pag. 173. 
De precieze lengte en breedte van 
' De Jonge Johannes' zijn niet gevon
den. De hier vermelde afmetingen 
komen overeen met het gemiddelde 
van de in de scheepsmetingsregis
ters gevonden maten van zes - tus
sen 1895 en 1905 - te Stadskanaal 
gebouwde tjalken van ongeveer 1 oo 
ton. 

11. Loomeijer, Met zeil a[ treil, pag. 140-
141. 

12. Met dank aan de heer J. Metzlar te 
Berlikum. Na de verlenging werd het 
schip opnieuw gemeten te Leeuwar
den op 30 april 1931. De afmetingen 
waren toen: lang 20,86 m, breed 4,14 
m, inzinking 1,30 m en laadvermo
gen 63,920 ton [Maritiem Museum, 
fi ggers Scheepsmetingsdienst, 
Meetnrs. G389N en L2073N. Brarid
merk 3217 BGron 1954]. 

13. Kadaster Groningen , Algemeen 
register 18/181; hulpregister deel 
26/5002, 30-8-1895. 

14. Gerhardus Clobus, geb. Stadskanaal 
25-9-1859, overl. Midlaren 11-11-1942, 
tr. Wildervank 10-9-1883 Berendina 
Ton nies, geb. Wildervank 30-11-1863, 
overl. Noordlaren 14-12-1914, dr. van 
Garbrand Ton nies en Jantje Blaak. 

15. Groninger archieven, notaris A.C.L.L. 
Spruyt te Sappemeer, akte d.d . 29-8-
1895, met vriendelijke dank aan de 
heer J. Metzlar te Berlikum. 
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Onder: de vroegere Berendina van Gerhardus Clobus 
is met vier meter verlengd tot bijna 21 meter en hier 
onder de naam Albatros eigendom van de familie 
Metzlar ( Foto door L. van Korompay te Buitenpost 
eerste kwartaal 1930; particuliere collectie). Op het 
schip, liggend in de Buitenposter vaart voor de zuivel
fabriek van Buitenpost, van links naar rechts Johan
nes Metzlar (1928-1970) staande op het helmhout, 
Jan Metzlar (1897-1964) , Rinze Metzlar (baby) 
geb. 15-11-1929, Martje Bruining (1902-1990) en Jo
hannes Metzlar (1866-1951) 12 

maart 1902 werd verkocht. 16 Koper was Popke de 
Wit, schipper te Buitenpost en Groningen. 17 Hij 
betaalde roo gulden. Het schip werd daarna ge
noemd 'Albatros' en bleef vervolgens onder ver
schillende eigenaren, onder wie de familie Met
zlar, in elk geval nog tot na 1960 in de vaart.18 

In opdracht van Gerhardus Clobus bouwden de 
gebroeders G & H Bodewes te Martenshoek een 
nieuw schip dat op 7 oktober 1902 te water werd 
gelaten. De 'Luctor et Emergo' was een stalen bol
praam van bijna 68 ton.19 Voor de bouw van het 
schip nam Clobus een hypotheek van 2.300 gul
den. Gerhardus Clobus was turfschipper. In de 
turfvaart werden in de loop van de tweede helft 

De tekening hiernaast 
geeft links de spanten 
van het achterschip, 
rechts die van het 
voorschip (tekening 
scheepswerf Ggz:H 
Bodewes, 5 april 
1895,foto's auteur, 
collectie Noordelijk 
Scheepvaartmuseum 
Groningen) 

van de negentiende eeuw tjalken en pramen met 
een laadvermogen van zestig ton min of meer 
standaard.2° De 'Luctor et Emergo' was dus aan 
de forse kant. Naar eigen zeggen had Gerhardus 
met dit schip een 'best bestaan'. Toch vatte hij be
gin 1914 het plan op om het schip compleet met 
bijboot te verkopen. Eventueel wilde hij het ook 
wel ruilen voor een kleiner vaartuig. 21 Zijn turf
handel deed Gerhardus in september 1915 over 
aan turfschipper Alle Wagt,22 maar tot verkoop 
van het schip is het niet gekomen. Gerhardus 

16. Kadaster Groningen, hulpregister 
deel 21/142. 

17. Kadaster Groningen, hulpregister 
deel 28/5860; vriendelijke medede
ling van de heer J. Metzlar. 

zelf sprak later van 72 ton. Maritiem 
Museum, liggers Scheepsmetings
dienst, meting te Hoogezand op 20-
9-1902, meetnummer Hz427N . 

lijke dank aan de heer J.L. Haitsma 
te Zuidlaren. De in Hoogezand ge
domicilieerde schipper Alle Wagt 
was toen eigenaar van de ruim 80 
ton metende stalen tjalk " Diena" , 
die in 1909 te Martenshoek was ge
bouwd [Marit iem Museum, liggers 
Scheepsmetingsdienst. Meting te 
Hoogezand 24-7-1909, meetnum
mer Hz1419N]. 

18. Vriendelijke mededeling van de heer 
J. Metzlar te Berlikum. 

19. Kadaster Groningen, hulpregister 
deel 28/5969, 25-9-1902; Schuttevaer 
11 -10-1902. Het schip werd daar ge
noemd een tjalkje van 70 ton. Clobus 

20. Gerding, Vier eeuwen turfwinning, 
pag. 287, 300. 

21. Nieuwsblad van het Noorden 21-1-
1914, met vriendelijke dank aan de 
heer J. Metzlar te Berlikum. 

22. Advertentie in Oostermoer-
Noordenveld 4-9-1915, met vriende-



Lijnenplan van de stalen bolpraam 'Luctor et Emergo' voorzien van een dek en één mast (tekening scheepsweif 
GB<H Bodewes 1902, oorspronkelijke schaal 1:25;foto en collectie Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen) . 
De aantekeningen en berekeningen·rondom de tekening z ijn merendeels van de hand van de scheepsmeter te 
Hoogezand, die anderhalve maand na de tewaterlating de afmetingen bepaalde op: lengte 21,92 meter, breedte 
4,34 meter en laadvermogen 67,652 ton 

bleef tot 1921 varen met de 'Luctor et Emergo'. 
In dat jaar verkocht hij het schip aan Roelf Mul
der te Sappemeer. Later verwisselde de bolpraam 
opnieuw van eigenaar en was in elk geval in 1952 

nog in de vaart onder de naam 'Harmien' , ge
voerd door H. Kleinman te Wildervank. 23 

Hierna kocht Gerhardus Clobus op 2 september 
1921 een tweedehands houten tjalk van schipper 
Willem Woning voor r.500 gulden. Het vaartuig 
werd 'Harmke' genoemd en mat ongeveer 76 
ton.24 Clobus had deze keer een hypotheek nodig 
van 500 gulden om de aankoop te financieren. 
De hypotheek werd doorgehaald op 23 december 
1922 toen het schip werd verkocht. Omstreeks 
die tijd stopte Gerhardus met varen en ging in 
Zuidlaren aan de wal wonen. 

Gezinsleven aan boord2 s 

De bemanning op schepen als die van Clobus 
werden gevormd door de schipper, zijn vrouw en 
de knecht. Alle drie waren ze doorgaans van jong
saf op het water vertrouwd en volledig bekend 
met de taken aan boord. Meestal waren tijdens 
de vaart één of twee personen aan dek voldoende, 
maar bij ingewikkelde manoeuvres draaide het 
drietal als een geoliede machine.26 Lichamelijk 
zwaar was dat wel, alle werk aan boord werd met 
spierkracht uitgevoerd. 
Het huishouden werd in hoofdzaak bestierd door 
de vrouw in de woning. Aan boord van de sche-

pen van Clobus was die ondergebracht in de roef 
in het achterschip. Deze roef stak slechts weinig 
boven het dek uit, om geen obstakel te vormen 
als lage bruggen gepasseerd moesten worden. 
Dat betekende dat binnen nauwelijks stahoogte 
was. Erg ruim was het ook al niet. Het gedeelte 
van de roef dat als 'huiskamer' en keuken diende, 
mat op een schip als 'Berendina' krap zeven vier
kante meter. Achter de 'huiskamer', onder het 
dek waar de roerganger stond, was het slaapge
deelte. Meestal bestond dit uit een bedstede voor 
het schippersechtpaar en een kleinere bedstede 
voor enkele jongere kinderen. De knecht en de 
grotere kinderen sliepen in het vooronder. 2 7 In 
een dergelijke ruimte leefde bijvoorbeeld Gerhar
dus Clobus met zijn vrouw en vier tot vijf kin
deren. Hoewel de roef op zijn volgende schip de 
'Luctor et Emergo' mogelijk iets groter was, is het 
naar huidige begrippen toch wel opmerkelijk dat 
Gerhardus in november 1912 ook nog zijn toen 
87-jarige schoonmoeder Jantje Blaak als bewoner 
aan boord nam. 28 

Gezien de beperkte binnenruimte speelde het le
ven zich, indien enigszins mogelijk, overdag bui
ten af. Een ongeluk zat daar in een klein hoekje, 
zeker als je bedenkt dat schepen in die tijd niet 
voorzien waren van een reling. Met kleine kinde
ren was het natuurlijk helemaal oppassen. 
In het gezin van Johannes Clobus en zijn eerste 
vrouw Aafje Sluiter gebeurde aan boord van hun 

23. Maritiem Museum, liggers 
Scheepsmetingsdienst. Meting te 
Hoogezand 20-9-1902, meetnum
mer Hz427N. Bij hermeting te 
Groningen op 15-2-1952, wegens 
vertimmering en verandering van in
ventaris, werd dit nummer G8240N. 
Het brandmerk was (en bleef) 933 B 
Gron 1928. Bij de hermeting werden 
de maten als volgt vastgesteld: leng
te 22,02 m, breedte 4,37 m, inzinking 
1,25 m, waterverplaatsing 71,516 ton. 

24. Kadaster Groningen, hulpregister 
deel 43/10273, 5-9-1921. 

wonen aan boord zie Loomeijer, 
Met zeil (1/_ treil, hoofdstuk 7; Bruins 
Slot, De laatste echte schippers, pag. 
19; Verslag der Staatscommissie , pag. 
168-169. 

25. Dat de gezinnen van de schippers 
Clobus steeds aan boord woonden 
blijkt uit de registers van de burger
lijke stand en uit de bevolkingsre
gisters van de gemeenten die zij als 
domicilie opgaven . 

26. Een dergelijke situatie is heel mooi 
beschreven door Dijk, Schoonheid, 
pag. 9. 

27. Voor een beschouwing over het 

28. Drents Archief, bevolkingsregister 
Zuidlaren 1910-1920, deel 1, pag. 
160. 
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schip 'De Goede Verwachting' op 15 mei 1871 bij
na een drama. Geessie, hun tweejarig dochtertje, 
was in de Zuidlaardervaart gevallen en bewus
teloos opgehaald. Nadat men twee uur intensief 
met het kind was bezig geweest, kwam het bij 
kennis en ademde weer zelfstandig. 2 9 Geessie 
is 85 jaar oud geworden en heeft waarschijnlijk 
geen blijvende gevolgen overgehouden aan het 
ongeval. 
Helaas werd het gezinsleven van Johannes ook 
zonder ongelukken zwaar getroffen. Van de zes 
kinderen uit zijn eerste huwelijk overleed een 
dochtertje al na enkele maanden en werd een 
kind dood geboren. Toen zij op 17 juni 1875 op
nieuw een levenloos kind ter wereld bracht, stierf 
bovendien Johannes' eerste vrouw Aafje te Zuid
laren op 35-jarige leeftijd aan boord van het schip 
in het kraambed. 

oud. Moeder Berendina stief in 1914 op 51-jarige 
leeftijd. Haar moeder Jantje Blaak overleed drie 
jaar later, 92 jaar oud. 

De vastgelegde verhalen van binnenvaarders over 
hun leven roepen een beeld op van een enigszins 
gesloten groep.3° Ook aan de wal speelde het so
ciale leven van de schippers en hun gezinsleden 
zich meestal af binnen de gemeenschap van bin
nenvaarders. Een consequentie was dat schippers 
vaak trouwden met schippersdochters. Ook bij 
Clobus was dat zo. 
Bijna de gehele maand april 1892 bleef Johannes 
Clobus met zijn schip liggen in de Leuvehaven te 
Rotterdam. Er moest nogal wat geregeld worden. 
In die periode trouwde hij eerst zelf op 13 april, 
voor de derde keer, nu met de turfschippersdoch
ter Henderika ArbeiderY Een week later volgde 
het huwelijk van Johannes' 19-jarige dochter Ger
regiena met de schipper Harm HulsY 

Ook in Johannes' tweede huwelijk, met Zwaantje 
Elken, werden twee van de drie kinderen dood ge
boren. Zwaantje overleed in 1890 te Groningen 
op 42-jarige leeftijd. Drie van de vier kinderen uit . / / 
Johannes' derde h~welijk met Henderika Arbei- ,, v. /f1 b o✓ ó,-C" p 
de, ovededen ,ee, Jong. / ' , C,/° ~ 

✓~ 
Handtekening van Gerhardus Clobus in de overlij
densakte van zijn zoon Lambertus in 1889 (daaron
der de handtekening van getuige ].F. Meijer; collectie 
RHC Groninger Archieven) 

Het gezinsleven van Gerhardus Clobus kende 
eveneens veel leed. Hij en zijn vrouw Berendina 
Tonnies kregen tien kinderen, van wie acht doch
ters . Hun eerste kind overleed al na enkele dagen. 
Het derde kind, Lambertus, na enkele maanden. 
Het laatste kind, de tweede zoon, overleed op 
II-jarige leeftijd. Vijf dochters overleden onge
huwd, respectievelijk 14, 16, 20, 22 en 24 jaar 

Handtekening van Johannes Clobus in de geboor
teakte van zijn dochter Gerregiena in 1873 uit zijn 
eerste huwelijk met Aajje Sluiter (collectie RHC Gro
ninger Archieven) 

Johannes' oudste dochter Geessie Clobus trouw
de in 1893 met schipper Jan Slump en na diens 
overlijden met schipper Harmannus Smit.33 Jo
hannes' dochter Geertje, uit zijn tweede huwelijk 
met Zwaantje Elken, trouwde in 1907 met schip
per Poppo Blaak.34 Hij was sinds 1906 eigenaar 
van de bijna ro7 ton metende houten hektjalk 
'Zwerver' , die in 1881 te Lemmer was gebouwd.35 

Van Gerhardus Clobus werden slechts twee doch
ters oud genoeg om in het huwelijk te treden. 

29. Zierikzeesche Courant 17-5-1871. 
30. Zie literatuur door H. Speerstra. 

zn. van Hindrik Huls en Margaretha 
Geertruida Plukker. 

Hendrik Smit en Klasina Harmanna 
Weelinck, weduwnaar van Geesje 
van Dijken . 31. Geb. Almenum (gemeente Barra

deel) 13-1-1 860, overl. Groningen 
28-6-1922, dr. van Albert Gerrits Ar
beider (schipper) en Siebentje Sierts 
Klugkist. 

32. Gerregiena Clobus, geb. Groningen 
17-2-1873, overl. Bornem (België) 
28-5-1922, tr. Rotterdam 20-4-1892 
Harm Huls, geb. Groningen 18-7-
1867, overl. Amsterdam 10-8-1948, 

33. Geessie Clobus, geb. Opwierde 
(gemeente Appingedam) 8-3-1869, 
overl. Groningen 9-11-1954, tr. (1) 
Sloten (Noord Holland) 8-12-1893 
Jan Slump, geb. Sneek 2-6-1865, 
overl. Delfzijl 30-10-1928, zn. van Jo
hannes Slump en Wijtske Zoethout; 
tr. (2) Groningen 10-2-1930 Harman
nus Smit, geb. Groningen 23-2-1864 
overl. Groningen 23-10-1940, zn. van 

34. Geertje Clobus, geb. Zuidlaren 31-
1-1880, overl. Groningen 23-6-1951, 
tr. Wildervank 18-3-1907 Poppo 
Blaak, geb. Papendrecht 2-4-1879, 
overl. Groningen 12-11-1956, zn. van 
Geuchien Blaak en Jantje Dik. 

35. Maritiem Museum, registers 
Scheepsmetingsdienst, meetnum-
mer L492N. 



Poppo Blaak (1879-1956) , rechts zijn echtgenote Geertje 
Clobus (1880-1951) . (paifoto's, particuliere collectie) J8 

Gerhardus' jongste dochter Grietje trouwde in 
1921 met schipper Jan de Jonge.36 

Alleen Gerhardus' dochter Alida trouwde met ie
mand buiten de kring van binnenvaarders .37 

Vaargebied en lading 
De schippers Clobus - Gerhardus, Johannes 
en diens zoon Lambertus (over wie later meer) 
- hebben geen reisverslagen, scheepsjournaals 
of bedrijfsboekhouding nagelaten waaruit hun 
vaargebied kan worden afgeleid. Toch kunnen 
we ons daarvan een globale indruk vormen aan 
de hand van de inschrijvingen in de burgerlijke 
stand en krantenberichten.39 Het beeld dat daar
uit naar voren komt, laat zien dat Gerhardus Clo
bus (1859-1942) en zijn neef Lambertus Clobus 
(1870-1946) vooral lokaal actief waren in de drie 
noordelijke provincies. Meermaals verbleven zij 
met het schip in hun administratieve woonplaats 
Zuidlaren, zo kon een inwoner zich nog herin
neren.40 Beide schippers hebben korte tijd in 
dienst van anderen gevaren, maar meestentijds 
voeren zij voor eigen rekening. Als baas van hun 
eigen bedrijf, waarschijnlijk trots op hun schip. 
Gerhardus en Lambertus waren vooral turfschip-

pers.4 1 Dat waren niet alleen 
vervoerders, die voor een ze
ker bedrag een lading trans
porteerden die van een ander 
was. Turfschippers waren ook 
zakenlieden. Zij kochten een 
lading turf in bij een vervener, 
om die lading vervolgens met 
zoveel mogelijk winst aan een 
geïnteresseerde klant te ver
kopen.42 Dat konden ook par
ticulieren zijn. Liggende in de 
Zuidlaardervaart bood Ger
hardus Clobus bijvoorbeeld 
begin 1911 baggerturf aan à 
drie gulden per 1000 stuks.4J 

Eenmaal uitverkocht was het zaak om een re
tourvracht te vinden, bijvoorbeeld zand, grind of 
mest, die de schipper dan tegen een afgesproken 
prijs meenam in zijn rol van vervoerder. 
De turf productie in Nederland was in de periode 
1875-1925 op haar hoogtepunt.44 Eén van de be
langrijkste gebieden waar Groninger schippers in 
die periode turf vandaan haalden was het Oost
Drentse veengebied. Daar lag een fijnmazig stel
sel van kanalen en wijken (smalle zijkanalen) wat 
de schippers in de gelegenheid stelde te varen 
tot vlak bij de plaatsen in het veengebied waar de 
turf geproduceerd werd. Deze waterwegen waren 
voor Groninger schippers na 1875 gemakkelijk 
bereikbaar via het Stadskanaal.45 
In het Oost-Drentse veengebied voltrok zich in 
1917 een ramp. In de tweede helft van mei was 
brand ontstaan in het veen. Dat gebeurde wel va
ker, maar nu was het groot en onbeheersbaar on
danks inspanningen van brandweer en militairen 
van de Genie. Het vuur verspreidde zich boven
dien zo snel dat niet iedereen tijdig kon vluch
ten. Er vielen 16 doden en een aantal gewonden. 
Bijna honderd huizen werden in de as gelegd en 
vijf turfschepen verbrandden. Hieronder de bijna 

36. Grietje Clobus, geb. Noordlaren 23-
6-1903, overl. Groningen 22-4-1979, 
tr. Onstwedde 8-2-1921 Jan de Jonge, 
geb. Odoorn 10-5-1901, overl. Gro
ningen 29-3-1960, zn . van Jurrien de 
Jonge en Derkien Majoor. 

38. Blaak, Genealogie , pag. 58-59, met 
vriendelijke dank aan de auteur 
Blaak. 

42. Dessens, Nederlandse zeilende bin
nenvaart, pag. 14, 20; Loomeijer, Zeil 
al treil, pag. 73, 85-87; Dijk, Schoon
heid, pag. 85-93. 

37. Alida Clobus, geb. Zuidlaren 2-9• 
1900, overl. Groningen 14-10-1929, 
tr. Nieuwe Pekela 29-1-1921 (ge
scheiden Groningen 4-11-1927) Derk 
Addens , geb. Nieuwe Pekela 30-10-
1894, arbeider, overl. Maastricht 28-
12-1960, zn. van Wibrand Addens, 
arbeider, en Fransina Peper. 

39. De kranten zijn digitaal toegankelijk 
via de site van de Koninklijke Biblio
theek: http://kranten.kb.nl. 

40. De heer J.D. Medendorp, die des
tijds woonde in het huis bij molen 
'De Wachter' aan de Zuid laarder
vaart. Vriendel ijke mededeling van 
de heer J.L. Haitsma te Zuidlaren 
aan de auteur op 10-10-2012. 

41. Drents Archief, bevolkingsregister 
Zuidlaren 1880-1939. 

43. Advertentie in Oostermoer-
Noordenveld 13-1-1911 , met vriende
lijke dank aan de heer J.L. Haitsma. 

44. Gerding, Vier eeuwen turfwinning, 
pag. 345· 

45. Gerding, Vier eeuwen tu,fwinning, 
pag. 247, 283-285. 
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108 ton metende stalen dektjalk Jacoba Janna, 
eigendom van schipper Eildert Brands, een volle 
neef van Johannes Clobus.46 Brands lag met zijn 
schip turf te laden in een vaart bij Valthermond. 
Toen de brand naderde verhaalde hij het schip zo 
ver mogelijk in een zijkanaal dat veiliger leek. Op 
21 mei werden zij echter verrast door het vuur dat 
met enorme snelheid aan beide kanten van het 
kanaal tegelijk aankwam. Nu vluchten onmoge
lijk was, zochten Brands, zijn echtgenote en hun 
zes jongste kinderen die aan boord waren (onder 
wie de tweeling waarnaar het schip genoemd 
was) dekking diep in het schip. Vergeefs. Het 
deels met turf geladen schip brandde geheel uit 
en alle opvarenden kwamen om het leven.47 

Ondanks de intensiteit van het vuur bleek het later 
mogelijk om het schip te herstellen. Wel was de 
waterverplaatsing na de reparatie drie ton minder 
geworden.49 Het schip werd opnieuw in de vaart 
gebracht door een overlevende zoon van Eildert, 
de 24-jarige Pieter Brands.5° Hij verkocht de tj alk 
in 1923- Het kreeg toen de naam 'Morgenster' en 
was - inmiddels 106 jaar oud- medio 20n nog te 
Lelystad als varend woonschip in gebruikY 

Ook Johannes Clobus (1841-1913) hield zich aan
vankelijk bezig met de lokale vaart in de drie 
noordelijke provincies. Deze situatie veranderde 
echter nadat hij in 1888 de 77 ton metende tjalk 
'De Vrouw Zwaantje' had laten bouwen. Met dit 
schip breidde hij zijn vaargebied uit tot geheel 
Nederland en het omringende buitenland. Hij 
voer voor eigen rekening als hoofd van een zelf
standig bedrijf.52 Hij verhandelde doorgaans geen 
goederen, maar was vooral transporteur van alle 
denkbare soorten lading. Vaak zal het daarbij ge
gaan zijn om bulkgoed, zoals graan, aardappelen, 
suikerbieten, steenkool, mest en bouwmateriaal 
als hout, zand, grind en (bak)steen.5J Na afleve
ring van de goederen moest nieuwe lading ge-

Overlijdensadverten
tie ( Nieuwsblad van 
het Noorden 24-5-
1917). Opmerkelijk 
is, dat van het over
lijden van de leden 
van het gezin Brands 
te Valthermond (ge
meente Odoorn ) geen 
overlijdensakte is op
gemaakt. 48 Mogelijk 
hield dit verband met 
het feit dat de iden
titeit van de overle
denen niet meer kon 
worden vastgesteld. 
De stoffelijke resten 
van de omgekomenen 
werden, in één kist 

Heden overleden, tot onze groote 
droefheid bij de ramp te Valther
mond, onz:e innig geliefde ouders, 
behuwd- en grootouders , broer en 
zusters 

EILDE!RT BRANDS, oud 57 jaar. 
HILLECHIE!N ROELFZEMA, 

oud 55 jaar. 
AFIEN. oud, 18 jaar . . 
HILLECHIE!N, oud 16 jaar. 
ALBE~T JE, oad ti:, jaar. 

. JAKOBA en JANNA, oud 13 jaar. 
EILDERT. oud 11 jaar. 

GRONINGEN, 21 Mei 1917. 
T. SCHAAPHOK-BRANDS. 
P. SCHAAPHOK. G. BRANDS. 
G; BRANDS. H. BRANDS. 
aBRANDS. J. MELE& 
P. BRANDS. E. HES. 

En Kleinkind. 
Eenige kennisgeving. 
Geen bezoek. Geen bloemen. 

verzameld, begraven ______________ _. 

op zaterdagmorgen 26 mei 1917 op de Noorder Be-
graafplaats te Groningen 

zocht worden. Dat was niet altijd gemakkelijk, 
zodat de hulp van tussenpersonen werd inge
roepen. Toen Johannes Clobus in 1892 voor het 
afwikkelen van familiezaken wekenlang met 'De 
Vrouw Zwaantje' in de Rotterdamse Leuvehaven 
lag, was zijn contactadres Johannes Voordewind, 
die vlak bij de haven woonde in de Tweeleeuwen
steeg. Voordewind was een oud-schipper die zich 
als scheepsbevrachter had gevestigd. Daarnaast 
was hij ook tapper.54 
Deze combinatie van beroepen kwam vaker voor. 
In de kroeg werd onderhandeld over vraag en 
aanbod van scheepsruimte. Naast de gebruikelij
ke provisie in de vorm van een zeker percentage 
van de vrachtprijs , betekende de winst op de ver
teringen tijdens de onderhandelingen natuurlijk 
extra inkomsten voor de bevrachter/uitbater. Eni
ge ruimhartigheid van de kant van de schipper bij 
de omzet van drank, hielp dus soms wel bij het 

46. Fam ilierelatie tussen Johannes Clo
bus (1841 -1913) en schipper Eildert 
Brands (1859-1917): 

per Pieter Brands (zoon van Eildert 
Brand s en H illechien Roe lfzema) en 
Elizabeth Hes, Groningen 1-11 -1 917. 

na werd in 1905 te Hoogezand ge
bouwd. Het schip was 22,88 m lang, 
4,64 m breed. 

50. Loomeijer, Zeil en treil, pag. 34 en 
Weekblad Schutte ~aer. 

~--- ---------~ 
Ei ldert Brands (1781-1846) 

tr. vóór 1811 Janna Hindriks (1788-1859) 

Gerregien E. Brands tr. Gr. 21-4-1836 Lambertus Clobus Hindriks Brands Ir. Wildervank 17-1-1846 Trijntje Egberts Bos 

Johannes Clobus (zie schema Clobus) Ei ldert Brands Ir. Groningen 21-5-1885 Hil lechien Roelfzema 

47. Nieuwsblad va n Friesland: Hepke
ma's courant, 29-5-1917. 

48. Dit blij kt uit een verk laring, opgeno
men in de huwelijksakte van schip-

49. Maritiem Museum, liggers 
Scheepsmetingsd ienst, meetnum
mers Hz923 N (26-6-1905) en 
G1542N (24-4-1918) . De Jacoba jan-

51. http://www.fikkers.nl. 
52. Drents Archief, bevolkingsregister 

Zuid laren 1880-1920. 
53. Verslag der Staatscommissie, pag. 111-

112, 120-128. 
54. Stadsa rchief Rotterdam, bevol-

kingsregister 131-92, 529-32, 595-39; 
Adres boek Rotterdam 1892, pag. 29 . 

55. Loomeijer, Met zeil al, treil, pag. 45; Ver
slag der Staatscommissie, pag. 131-132. 



Een Groninger tjalk in de Auflenhafen van Emden; in 1913 de laatste ligplaats van Johannes Clobus (prentbrief 
kaart omstreeks 1905, collectie Stichting Rijksmuseum het Zuiderzeemuseum Enkhuizen, inv.nr. Fo23400) 

verkrijgen van een nieuwe lading.ss De bestem
ming hiervan, zoals het al of niet aandoen van de 
administratieve woonplaats Zuidlaren, speelde 
een ondergeschikte rol. Er werd in deze tak van 
binnenvaart, ook wel wilde vaart genoemd, kris 
kras door Nederland en de aangrenzende delen 
van Duitsland en België gevaren.s6 Talloze keren 
ging Johannes via Hansweert en de Schelde met 
lading naar bestemmingen in België en weer 
terug. Hij beschikte sinds december r89r over 
een patent dat hem vergunning gaf om op de 
gehele Rijn te varen.s7 Via de Rijn kwam Johan
nes in plaatsen als Dortmund, Herne (oostelijk 
van Oberhausen) en Munster.58 Bovendien voer 
hij m eerde re malen va nuit Delfzijl over zee naar 

Oostfriese Waddeneilanden. Bijvoorbeeld: een 
reis vanuit Delfzijl naar Baltrum en Wangeroog 

en weer terug naar Delfzijl duurde in juni r896 
twee weken; een 'retourtje' Delfzijl - Norddeich 
nam in r898 inclusieflossen en laden zes dagen 
in beslag. Ook bracht Johannes over zee lading 
naar en van Norden en Emden. Langs deze stad 
bereikte hij via de rivier de Eems plaatsen als Leer 
en Weener. Tenminste één keer voer hij bij een 
dergelijke reis, van Papendrecht via Delfzijl naar 
Emden in juli r898, gelijk op met de tjalk van zijn 
schoonzoon Harm Huls.s9 

Lang niet iedere binnenschipper waagde zich aan 
dit soort reizen. De Waddenzee, de Zuiderzee, de 
Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen waren las
tig te bevaren w egens d e vele ondiepte n, s t e rke 

getijstromen en vaak grote verschillen in water
stand bij eb en vloed. Daar kwam bij dat de schip-

56. Dessens, Nederlandse zeilende bin
nenvaart, pag. 70-71; Loomeijer, Zeil 
en treil, pag. 44-45; Bruins Slot, De 
laatste echte schippers, pag. 13-14. 

57. Maritiem Museum, Rheinschiffs
Register 1898, pag. 437. 

58. Dortmund werd voor een aantal 
Groninger schippers een populaire 
bestemming, nadat in 1899 het Dort
mund - Eemskanaal was geopend 

[Hachmer, Voor en tegen de wind, 
pag. 84-85]. Mogelijk voer ook Jo
hannes Clobus toen de route: heen 
naar Dortmund via de Eems en het 
Dortmund - Eemskanaal en vervol
gens terug via de Rijn (stroom mee!) 
langs Lobith Nederland weer in. 

nes Clobus en schoonzoon Harm 
Huls. Een aanwijzing daarvoor is het 
feit dat bijna 25 jaar later Johannes 
Clobus junior (1895-1967) op 20-11-
1922 te Groningen getuige was bij 
het huwel ijk van zijn neef Johannes 
Huls (geb. Terheijden 11-11-1895), 
zoon van Harm Huls en Gerregiena 
Clobus. Net als Johannes Clobus 
voer Harm Huls op de wilde vaart. 

59. Algemeen Handelsblad 28-7-1898. 
Waarschijnlijk was er een goed con
tact tussen de gezinnen van Johan-
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Uitsnede van de 'Kaart der rivieren en kanalen in Nederland' (1884, Topographische Inrichting, 's-Graven
hage;Joto en collectie Koninklijke Bibliotheek, inv.nr. 256 B 13). De kaart geeft voor 1883 het via het water 
vervoerde volume aan vracht weer in 1000 mJ: hoe groter het volume, hoe donkerder de bies langs de betref 
Jende wateren. Een toelichting hierop en een naamlijst van de waterwegen in de marge van de kaart, zijn hier 
weggelaten. Met een blauw krui~e zijn aangeduid de plaatsen waarvan vaststaat dat Johannes Clobus er is 
geweest met zijn tjalken 'De Vrouw Zwaantje' en/of'De jonge Johannes'. Met uitzondering van Emden, zijn 
geen bestemmingen in het buitenland aangegeven 

In 1898 was Hu ls eigenaar van 'De 
Jonge Grietje', een ijzeren tjalk van 
bi jna 92 ton die in 1896 te Vierverla
ten was gebouwd. Omstreeks 1904 
kocht hij tweedehands de 'Jantina' 

een ijzeren tjalk van bijna 116 ton, 
gebouwd te Oude Pekela in 1899. Na 
de aankoop kreeg dit sch ip de naam 
van zijn vrouw: 'Gerregiena' (Mari
tiem Museum, liggers Scheepsme-

tingsdienst, meetnummers D534N, 
G468N en A10986N]. 

60. Bru ins Slot, De laatste echte schip
pers, pag. 12-13, 17. 

61. Dessens, binnenvaart, pag. 84-90. 



per voor een weersvoorspelling vrijwel geheel 
was aangewezen op eigen waarneming. Hoewel 
veel schippers een zeer goede kijk op het weer 
hadden, 60 reikte hun blik doorgaans niet verder 
dan een dagdeel vooruit. Een nadelige weersom
slag tijdens een langere oversteek was dus goed 
denkbaar. Wanneer dan bijvoorbeeld een krach
tige wind en de stroom in tegengestelde richting 
kwamen te staan, ontstonden op sommige plaat
sen heel snel zeer hoge golven. Dit bracht grote 
risico's met zich mee voor geladen zeilschepen, 
en had niet zelden een noodlottige afloop.61 Jo
hannes Clobus deed in zijn jeugd al ervaring op 
met de 'buitenvaart'. 62 Dit zal meegespeeld heb
ben bij het feit dat hij later dergelijke wateren niet 
schuwde om vracht af te leveren. 
Johannes zette het geschetste patroon van 
scheepsreizen in elk geval onveranderd voort na
dat hij bij de werf van de weduwe G. Scholten te 
Stadskanaal een nieuwe stalen tjalk van roo ton 
had laten bouwen. Dit schip, de 'Jonge Johannes', 
werd op 20 juli 1899 te water gelaten.6J 

Ondanks de vrij regelmatige zeereizen was Jo
hannes zelf van mening dat hij een binnenvaar-

der was. Om die reden hield hij geen scheeps
journaal bij , zo vertelde hij de kantonrechter in 
Harlingen toen hij vanwege een ongeval een ver
klaring moest afleggen. 64 Dit was een verplich
ting uit het Wetboek van Koophandel die ons bij 
toeval toch een impressie geeft van een zeereis.65 

De inmiddels 68 jaar oude Johannes Clobus was 
met de 'Jonge Johannes' met een lading gerst on
derweg van Rotterdam naar Leeuwarden. Op 14 
december r9ro vertrok hij uit Amsterdam rich
ting Zuiderzee. Om hem van advies te dienen bij 
het koersen langs de vele ondiepten door soms 
smalle geulen in het sterk stromende getijdenwa
ter, had hij Klaas Salomons aan boord, een 59 jaar 
oude slikloods. Dit was geen officiële zeeloods, 
maar een ervaren schipper die het betrokken 
vaargebied goed kende. Tegen de avond bereikten 
ze Enkhuizen, waar ze voor anker gingen.66 De 
volgende dag kwam de 'Jonge Johannes' zonder 
problemen bij Harlingen aan. Het schip werd 
vervolgens bij zwakke wind recht voor de haven 
gemanoeuvreerd en naar binnen gezeild. Maar 
toen ging het mis. 

De havenmond van Harlingen omstreeks 190 5 bij rustig weer gezien naar het westen. Een geladen tjalk is juist 
uit zee naar binnen gezeild, terwijl achter de Zuiderpier (links) een tweede zeilschip nadert (uitsnede van foto 
uit S. van der Woude, 'Harlingen toentertied', Alphen aan den Rijn 1984, pagina 25) 

62. Certificaat Nationale Militie, bijlagen 
huwelijksakte Zuidlaren 9-6-1877. 

63. Schuttevaer 22-7-1899. 
64. Tresoar, kantongerecht Harlingen, 

toegang 19-06, scheepsverklaring 
16-12-1910, inv.nr. 267, repertoirenr. 
279; Schuttevaer 24-12-1910. 

65. Wetboek van Koophandel, art. 379 

en volgende [editie P.H. jordens, 
Zwolle 1901]. Ook in kringen van bin
nenschippers waren deze bepalin
gen bekend, zie bijvoorbeeld G. van 
Tienhoven, 'Eenige regels voor de 
Schippers indien zij gedurende de 
reis avarij ondervinden', in: Neder
landsche schippers - almanak voor het 

jaar 1898, Assen 1897, pag. 141-146. 
66. Varen bij duisternis op de oude Zui

derzee was een waagstuk dat slechts 
weinigen aandurfden [Dijk, Schoon
heid, pag. 48] . 

67. Dijk, Schoonheid, pag. 113. 
68. Stadtarchiv Emden, Sterbeurkunde 

nr. 281 d.d. 1-10-1913. 
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Oorzaak was de sterke getijstroom die op dat mo
ment evenwijdig aan de havenpieren in noorde
lijke richting liep, dwars op de vaarrichting. De 
havenmond was vanwege deze situatie destijds 
berucht.67 Zodra het voorschip tijdens het bin
nenvaren in het stilstaande water tussen de ha
vendammen kwam, drukte de stroom die nog op 
het achterschip werkte de 'Jonge Johannes' in een 
oogwenk om, zodat de kop met grote kracht op de 
stenen van de Zuiderpier knalde. De tjalk kwam 
weer los en werd snel in de haven vastgelegd. Er 
was een gat in het voorschip ontstaan, waardoor 
het water met geweld binnen drong. Ze slaagden 
erin het lek van binnenuit te stoppen en het wa
ter uit te pompen, zodat voorkomen werd dat het 
schip zonk. 
Na reparatie heeft Johannes Clobus zijn bedrijf 
met de 'Jonge Johannes' voortgezet als voorheen. 
Hij stierf in het harnas op 72-jarige leeftijd aan 
boord van zijn schip gelegen in de Au:fsenhafen 
te Emden.68 

Besluit 
Kleermaker Gerardus Clobus, waarmee dit ver
haal begon, had twee kleinzoons die schipper 
werden: Johannes en Gerhardus. Zij kwamen 
al uitvoerig aan de orde. Slechts één van beide, 
Johannes Clobus (1841-1913) , kreeg zoons die 
volwassen werden. Namelijk Lambertus uit het 
eerste huwelijk met Aafje Sluiter en Johannes uit 
het derde huwelijk met Henderika Arbeider. 
Jongste zoon Johannes (1895-1967), de naamge
ver van de tjalk 'De Jonge Johannes', trad in 1919 
in dienst van de Nederlandse Spoorwegen.69 

Waarom hij niet ging varen, is onduidelijk. 

Handtekening van Lambertus Clobus in geboorte
akte van zijn dochter Aafje in 1903 (collectie RHC 

Groninger Archieven) 

Oudste zoon Lambertus Clobus (1870-1946), 
die Bertus genoemd werd, koos daarentegen wel 
voor de binnenvaart. Al op 22-jarige leeftijd voer 
hij als schipper. Eerst in loondienst en later voor 
eigen rekening.7° 

In 1901 trouwde Bertus Clobus op 30-jarige leef
tijd met Anna Kemper.71 Enige jaren later blijkt 
hij eigenaar van een houten praam van ruim 78 
ton, die in 1880 te Hoogeveen werd gebouwd.72 

Hij moet het ruim 19 meter lange en 4,3 meter 
brede schip tweedehands gekocht hebben. De 
praam was naar zijn vrouw 'Anna' genoemd. Het 
lijkt erop dat hij zich met dit schip vooral bezig
hield met de lokale vaart in de drie noordelijke 
provincies. 
In 1906 liet Bertus Clobus een groter schip bou
wen bij de werf van Landeweerd en Zomer te 
Stadskanaal. De houten tjalk van bijna 94 ton 
werd opnieuw 'Anna' genoemd.7J 
Waarom Bertus Clobus gekozen heeft voor hout
bouw voor zijn nieuwe schip in plaats van ijzer 
of staal is niet bekend. Hoewel zijn vader en zijn 
oom eerder al ijzeren en stalen schepen lieten 
bouwen, was de keuze voor hout in 1906 in elk 
geval nog niet uitzonderlijk. Hout raakte echter 
wel snel uit de gratie. In 1905 werden nog bijna 
evenveel houten als ijzeren/stalen schepen ge
bouwd. Zeven jaar later was de situatie enorm ver
anderd. Houten schepen maakten toen nog maar 
ongeveer tien procent uit van de totale nieuw
bouw in Groningen. Eind jaren '20 van de vorige 
eeuw voer bijna niemand meer met een houten 
schip in de Veenkoloniën.74 Mogelijk speelde bij 
de keuze van Bertus een rol dat de bouw van een 
houten schip aanmerkelijk goedkoper was dan 
die van een ijzeren of stalen schip. Dit zal hij heb
ben afgewogen tegen de nadelen van bijvoorbeeld 
hogere onderhoudskosten en het onvermijdelijke 
lekken van houten schepen. Vooral wanneer deze 
schepen ouder werden, vergde het droogpompen 
voortdurend e aandacht.75 

69 . Op 5 juni 1944 herdacht Johannes 
Cl obus het fe it dat hij 25 jaar geleden 
in dienst trad van de Nederlandse 
Spoorwegen [N ieuwsblad van het 
Noorden 27-5-1944]. 

Jan Kemper en Frouwina van der 
Veen. 

diepgang van 1,56 meter. 
74. Hachmer, Voor en tegen de wind, 

pag. 69 . Ook bij de Rijnvaart wer
den in de periode 1912-1914 vee l 
Nederlandse houten schepen uit de 
vaart genomen [Maritiem Museum, 
Rheinschiffs-Register 1914, pag. 111 ]. 

70. Drents Archief, bevolkingsregister 
Zuid laren 1890-1910 deel 1 blad 267 
en 1910-1920 deel 1 blad 159. 

71 . Lambertus Clobus, geb. Zuid laren 
28-7-1870, overl. Stadskanaa l 2-2-
1946, tr. Onstwedde 20-7-1901 Anna 
Kemper, geb. Stadskanaal 18-8-1863, 
overl. Wildervank 19-11-1943, dr. van 

72 . Maritiem Museum, liggers 
Scheepsmetingsdienst. Meting te 
Hoogezand 15-9-1904, meetnum
mer Hz841N. 

73. Maritiem Museum, liggers 
Scheepsmetingsdienst. De meting 
werd uitgevoerd op 10-10-1906 door 
het kantoor Amsterdam en kreeg 
nummer A2379N . Het schip was 
21,6 meter lang en 4,64 meter breed. 
Geheel geladen had de tjalk een 

75. Dessens, Binnenvaart, pag. 40-41 , 45, 
135; Verslag der Staatscommissie, pag. 
183-190. 

76. Collectie Centraa l Bureau voor Ge
nea logie, Rheinschiffs-Register 1910, 
pag. 24 en 462. 
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De bijna 94 ton metende houten tjalk 'Anna' omstreeks 1907. Aan het roer schipper-eigenaar Bertus Clobus. 
Links van hem zijn dochters Tallina en Aa.fle en echtgenote Anna Kempers. Tegen de mast en op het dak van 
de roef planken waarmee het ruim kon worden afgedekt. De jongen daarbovenop was waarschijnlijk de schip
persknecht. Naast het schip een boerenkar met een aantal personen die zich vermoedelijk met de lading hebben 
beziggehouden. De middelste man voor de kar heeft een vork met vier tanden vast, mogelijk een mestvork. Het 
zou kunnen dat de lading bestond uit mest of terpaarde die gehaald of gebracht werd bij een boerderij. Op het 
achterdek, naast de schipper, het vat waarin drinkwater werd bewaard. Links van Anna Kempers, ter hoogte 
van de mand tegen de roef, hangt buiten boord de 'schutte/bak' die gebruikt werd om de afwas te doen. (foto, 
particuliere collectie) 79 

Bertus Clobus had het plan met zijn nieuwe tjalk 
ook op de Rijn te gaan varen. Een week nadat hij 
het schip in Amsterdam had laten meten, ver
kreeg hij op 17 oktober 1906 een patent om de 
Rijn van Keulen tot aan d e zee met een zeilschip 

te mogen bevaren. Bij die gelegenheid werd de 
waarde van het schip getaxeerd op van 6.800 
Duitse Mark.76 

Of Bertus Clobus veel gebruik gemaakt heeft van 
zijn Rijnschipperspatent is niet bekend. Zijn ach
terneef Johannes Albertus Clobus (1878-1944) 
herinnerde zich Bertus vooral als turfschipper.77 

Het feit dat hij mank liep, verhinderde hem niet 
dit lichamelijk veeleisende beroep geruime tijd 
uit te oefenen. Niet alleen aan boord was mank 
lopen een ernstige handicap. Ook aan de wal was 
d it een probleem. D e schipper werd bijvoorb eeld 

vaak geacht te helpen bij het laden en lossen van 
het schip, met kruiwagens over smalle plankjes 
tussen de wal en het schip. Bertus' tjalk had geen 
(kostbare) motor. Voor de Eerste Wereldoorlog 
kon vrijwel geen enkele binnenschipper zich dat 
veroorloven.78 Als in de smalle kanalen met on
gunstige wind niet gezeild kon worden, moest 

77. Vriendelijke mededeling van een 
zoon va n J.A. Clobus , G.E.E. Clobus 
te Groningen , aan de auteur in 1998. 
Dit wordt bevestigd door de gege-

vens in de bevolkingsregisters. Jan L. Trommel te Ijsselmuiden. 
78. Verslag der Staatscommissie, pag. 

102-104. 
79. Met vriendelijke dank aan de heer 
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het schip dus getrokken worden. Niet altijd kon 
daarvoor een jager met een paard of een (stoom) 
sleepboot gehuurd worden. Dan waren de schip
per, zijn vrouw en kinderen gedwongen zelf de 
last van 80 tot roo ton te trekken of te bomen als 
een jaagpad ontbrak. 
In de eerste helft van de jaren twintig vestigde 
Bertus zich aan de wal als turfhandelaar. Dat was 
waarschijnlijk niet zo'n grote overstap als het lijkt, 
omdat - zoals eerder opgemerkt - turfschippers 
gewend waren om naast transporteur als hande
laar op te treden. 

Bertus Clobus en Anna Kemper kregen twee 
dochters, Tallina Clobus (1902-1982) en Aafje 
Clobus (1903-1991). Eerder kwam al aan de orde 
dat Bertus' oom Gerhardus Clobus en zijn vrouw 
Berendina Tonnies acht dochters kregen, van 
wie de meesten vrij jong zijn overleden, en twee 
zoons die eveneens jong gestorven zijn. 
Dit betekende dat met Bertus Clobus de man
nelijke lijn van binnenschippers Clobus is uitge
storven. 

80. Met dank aan de heer J. Metzlar 
te Be rlikum. 

Bronnen 
• De Groninger Archieven hebben een uitvoe

rig bronnenschema en zoekwijzer Schepen 
en schippers samengesteld. Deze publicaties, 
die ook belangrijke informatie geven voor 
het zoeken naar schepen en schippers buiten 
de provincie Groningen, zijn opgenomen in 
de Onderzoeksgids van het Regionaal Histo
risch Centrum Groninger Archieven (tweede 
herziende druk 2012) en ook afzonderlijk 
beschikbaar via: http://www.groningerar
chieven.nl/ onderzoek/hulp-bi i-onderzoek/ 
schepen-en-schippers 

• Noordelijk Scheepvaartmuseum, collectie 
scheepsbouwtekeningen van Groningse wer
ven http: //www.noordeliikscheepvaartmu
seum.nl/ 

De vroegere Berendina van Gerhard Clobus, hier 
onder de naam Albatros eigendom van de familie 
Metzlar, liggend te Buitenpost in de Buitenposter 

vaart tegenover de los- en opslagplaats. Met 
zeilen alléén kon niet meer worden volstaan in de 

binnenvaart. Achter de Albatros ligt de opduwer 
'Risico', die moest zorgen voor de mechanische 

voortstuwing (foto omstreeks 1950, 
particuliere collectie )80 



• Maritiem Museum Rotterdam, liggers van 
de Scheepsmetingsdienst. In de liggers is 
te vinden waar een schip gebouwd is, wie 
de eigenaren zijn geweest en of het schip 
in de loop der jaren is verbouwd. De infor
matie bestrijkt de periode van circa 1899 tot 
circa 1995. Een toelichting is beschikbaar via: 
http://www.maritiemmuseum.nl/website/ 
index. cf m ?fuseaction=info blad. show&id= 14 
De liggers zijn deels online toeganke
lijk via Maritiem Digitaal: http://www. 
mari tiemmuseum.nl /mmrliggers /index. 
cfm?action=ligger.form 
De liggers van de Scheepsmetingsdienst zijn 
deels ook online toegankelijk via de site van 
de Landelijke Vereniging tot Behoud van het 
Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB). ~ 
www.lvbhb.nl/LSD/top/publiek/ZoekinLig
gers or.php 

• Maritiem Museum Rotterdam, Rheinschiffs
Register diverse jaren. Voor een toelichting 
op dit en andere scheepsregisters zie: Van 
den Borne, Het schip van doop tot sloop. 

• Kadaster Rotterdam (hierheen is overge
bracht de scheepsboekhouding van vroegere 
kantoren, zoals Groningen) : Algemeen Regis
ter (daarop twee alfabetische toegangen, één 
op naam van de eigenaar en één op naam van 
het schip) en hulpregister nummer 4, waarin 
zijn afgeschreven de akten van eigendoms
overdracht, verklaringen van eigendom, etc. 

• Historische kranten, bijvoorbeeld via de web
site van de Koninklijke Bibliotheek: ~ 
kranten.kb.nl/ 
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Jan Harms Kuiper alias Jan Hendrik Kuiper (1799-1875) 

Antonia Veldhuis 

Tussen mijn voorouders bevinden zich enige 
tientallen varende personen. Ze waren kok, 
stuurman, commandeur, kapitein, bootsmaat en 
matroos. Eén van hen, kapitein Johannes Antoni 
Keun (1800-1852), 1 'bleef' op zee, zijn kof verging 
eind 1852 ten zuiden van Zweden 'met man en 
muis' . Aan boord waren ook twee van zijn zonen. 
Zijn kleinzoon Jacob van der Ley liet het leven bij 
de ramp met het stoomschip De Pallas in 1879. 
Het schip verging tijdens een zware storm voor 
de kust van IJmuiden. 

Andere zeelieden kozen na enige jaren varen 
een ander beroep, zoals Eilt Keun die op 31-jarige 
leeftijd het ruime sop verruilde voor het beroep 
van agent van politie in Amsterdam. Ook Wolte
rus Johannes Keun (1759-1830) koos na zijn 6oste 

levensjaar een ander beroep, hij werd gemeen
tebode. Mijn hoofdpersoon Jan Hendrik Kuiper 
was oorspronkelijk klompenmaker voor hij op de 
binnenvaart ging. 
Sommige mannen voeren alleen, anderen had
den hun echtgenote aan boord. Vooral in de 
turfvaart werkten ze mee: vaak trokken de vrou
wen het schip en spaarden zo de kosten van een 
scheepsjager uit. 

Arbeider en naam 
In 1799 wordt in Winschoter Hogebrugge Jan 
Harms Kuiper geboren, volledig vernoemd naar 
zijn grootvader van moederskant. Hij is gedoopt 

in Blijham op 29 september van dat jaar. Zijn ou
ders zijn Hendrik Schipper, kastelein, en Renske 
Jans, de grootouders zijn boeren. Op 28 decem
ber 1824 trouwt Jan als 25-jarige arbeider met 
Pietje Hendriks de Jonge (1799-1860) , dochter 
van praamschipper Hendrik Sijtzes de Jonge en 
Anna Jans Spelde. Als hun zoon Hendrik in 1825 
wordt geboren, is Jan arbeider. Vanaf dat moment 
staat hij (bijna) steeds als Jan Hindriks Kuiper in 
aktes. In de volkstelling van 1830 staan Jan en 
zijn schoonvader te Oude Pekela vermeld (zie 
schema onderaan, bewerking Dick Kuil). 

Van klompenmaker naar turfschipper 
Op dinsdag 8 oktober 1833 overlijdt op 72-jarige 
leeftijd schipper Hendrik Sijtzes de Jonge. Hij is 
overleden in Oude Pekela in huis nummer 342 
(sectie C nummer 971). Hij en zijn echtgenote 
Anna Jans Spelde kochten dit huis op r mei 1809 2 

van haar zus Grietje Jans Spelde en Cornelis Pie
ters Veen, echtelieden. Het is afkomstig uit de 
boedel van Jan Jans Spelde, de vader van beide 
zusters. Buren zijn in 1833 Harm Aikes Onweer 
en de weduwe van Hindrik Jacobs Draper. Het 
huis ligt aan het Hoofddiep en grenst verder aan 
het land van Harm Gelms. Voor notaris mr. Sop
hius Piccardt, residerende in de Pekela, wordt op 
15 januari 1834, ten huize van Rente Harms Mid
del, deze woning openbaar verkocht. De verkoop 
is op verzoek van de vier kinderen/erfgenamen 
Sijtze, Jan, Imke en Pietje. 

Kuiper, Jan Hindriks 30 jaar gehuwd geb. Blijham huisnr. 463 4 pers. 

Jonge, Hindrik Sijtzes de 

Jonge, Sijtse Hindriks de 

Jonge, Hindrik Hindriks de 

1. Zie voor kapitein Johannes Anton i 
Keun: A. Veld huis, 'Met daarop de 
woorden "van Harlingen"', in: Huppel
DePup 8 (2001), nummer l , pag. 22· 
27. Het schip verging in 1852 of 1853. 

68 jaar gehuwd geb. 0. Pekela huisnr. 342 4 pers. 

34 jaar j.m. geb. 0. Pekela huisnr. 342 4 pers. 

23 jaar j.m. geb. 0. Pekela huisnr. 342 4 pers. 

2. RHC Groninger Archieven, Rechter
li jk Archief, toegang 731/7613, akte 
1809. Het huis levert 830 gulden 
op. Op dezelfde datum verkopen de 
beide zusters Spelde (met hun echt-

genoten) aan C. Meijer de vijf jaar 
oude praam Hendrikje die van hun 
vader was. Met de twee dagwerken 
turf, die in dezelfde koop gaan, levert 
dit 310 gulden op. 



In de verkoop gaat ook het praamschip van de 
overledene, inclusief enige toehaken en gereed
schappen, bestaande in vier lijnen, vijf booms, 
een dreg, een tros , een nieuw zijl, een oud zijl, 
twee posten, twee planken, een vuurpot, een tang, 
een bultzak, een tafeltje, een pusse en enige klei
nigheden. Het schip wordt verkocht in de staat 
waarin het nu is, inclusief eventuele gebreken. 
Het huis gaat voor 320 gulden naar Edzo Roelfs 
de Jonge, uit naam van zijn echtgenote Imke 
Hindriks de Jonge en het praamschip gaat voor 
330 gulden naar klompenmaker Jan Hindriks 
Kuiper uit naam voor zijn vrouw Pietje Hindriks 
de Jonge. Het bedrag moet worden betaald in 
vijf termijnen, de rente is vijf procent. Vanaf dit 
moment is klompenmaker Jan H. Kuiper praam
schipper. Dit is al te lezen in de geboorteakte van 
zoon Johannes, drie maanden later. Deze geboor
te is in Winschoten, dus hoogstwaarschijnlijk aan 
boord van het schip. De andere kinderen zijn in 
Oude Pekela geboren. 

Vrouw Pietje 
Na zes jaar varen op de in 1834 gekochte schuit 
kopen Jan en Pietje een nieuwe boot. Fredericus 
Gerrits Wortelboer, scheepstimmerman te Oude 
Pekela, verklaart op 2 juni 1840 voor notaris Pic
cardt dat hij in koop overdraagt een nieuw ge
bouwde praam aan het echtpaar Jan Hindriks 
Kuiper en zijn vrouw Pietje Hindriks de Jonge. 
Het echtpaar is zonder vaste woonplaats: ze wo
nen op het schip waarmee ze doorgaans in de 
provincie Groningen de binnenvaart uitoefenen. 
Het nieuwe schip is in 1839 op de werf opgezet en 
onlangs, staat in de notariële akte, 'frisch van den 
bijl te water' gebracht. Het ligt voor de scheeps
werf in het Hoofddiep, waar het verder voltooid 
zal worden. De praam zal Vrouw Pietje heten en 
is ongeveer 27 à 28 ton4 groot en wordt verkocht 

3. De tekst is deels overgenomen van 
de site van het Veenko loni ale Mu
seum, www.~eenkoloniaalmuseum.nl. 

4. Genoemde maat zou overeenkomen 
met ongeveer tien meter. 

Binnenschippers 
Voor de vervening in Oost-Groningen is het ten be
hoeve van een goede afwatering nodig geweest kana
len te graven. De turf werd met schepen afgevoerd. 
Toen er meer dorpen langs de kanalen ontstonden, 
werd de lading van deze Veenkoloniale binnenvaart 
diverser: stro, mest, graan, landbouwproducten en 
aardappelen, zelfs de kermis werd per schip aan
gevoerd. Veel gezinnen verhuisden per schuit en 
er werd vee mee vervoerd. De opkomst van aardap
pelzetmeel- en strokartonindustrie bevorderden de 
scheep_vaart nog meer. Lading werd verkregen op 
de schippersbeurzen, of de schippers zorgden zelf 
voor vracht. De schepen werden getrokken door 
scheepsjagers, mannen die met een paard het schip 
van brug naar brug trokken. Ook kwam het vaak 
voor dat de schipperse of de kinderen het vaartuig 
trokken, men hing dan in een trekzeel.J In de 19<le 
en 20•1e eeuw hadden honderden binnenschippers 
hun domicilie in de Groninger Veenkoloniën. Met 
de komst van stoomschepen, de aanleg van spoorlij
nen en vervoer over de weg werd de teloorgang van 
de (noordelijke) binnenvaart ingezet. 
In de 19<le eeuw was een veelgebruikte boot voor 
deze binnenvaart de praam: een platboomd, lang 
houten schip met een spits voor- en achtereind. 
Vanaf 15 januari 1834 was één van die schippers: Jan 
Hindriks Kuiper. 

voor 700 gulden 'vrij en onbezwaard geld'. Bij het 
tekenen van de overdrachtsakte is tevens land
bouwer Jan Wijndelds de Groot uit Nieuwe Pe
kela aanwezig, die de benodigde koopsom levert. 
Kuiper zal het schip nog (moeten laten) meten. 

jan Hendrik Kuiper in 1834 eerst 
klompenmaker (op 15januari) en kort erna 

praamschipper (op 13 april) 
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Sijtze Sipkes x Hemke Daniels Jan Jans Spelde x Pietertje Spelde 

Hendrik Jans Schipper x Renske Jan Kuiper 

Anna Johannes 

Willem 

Verder 
Jans vrouw Pietje overlijdt in 1860, nalatende vier 
kinderen. De weduwnaar en binnenschipper her
trouwt vier jaar later met de 50-jarige Christina 
Oldenburger (1813-1882) .5 Hun domicilie blijft 
Oude Pekela. Jan overlijdt op 28 november 1875, 
wonende te Oude Pekela, in Oudezijl (gemeente 
Nieuweschans) aan boord van het schip van zijn 
zoon Rente. In de akte staat 'tijdelijx in een schip 
verblijfhoudende in deze gemeente' , hij is 76 jaar 
en van beroep binnenschipper. Ruim een week 
later sterft zijn kleinzoon Jan in hetzelfde schip. 

Vroeger en later 
Pietje Hindriks de Jonge is in ieder geval schip
persdochter en schippersvrouw. Ook haar groot
vader is praamschipper en haar vier zonen kie
zen hetzelfde beroep, evenals enige kleinzoons. 
Pietje haar achterkleindochter Antonia Kuiper 
(de natuurlijke dochter van Pietertje Kuiper, mijn 
grootmoeder) is aan boord van het schip van 
haar grootouders, de turfschippers Jan Kuiper 
en Martha Keun, geboren. Ze brengt een groot 
deel van haar jeugd bij hen door. Tot ver in de 
20s1e eeuw zijn telgen uit dit geslacht werkzaam 
in de binnenvaart. Dankzij mondelinge overleve
ring ken ik enige bijzonderheden over de schip
perskinderen van het genoemde echtpaar Kuiper
Keun. Dochter Christina Jans Kuiper (1874-1949) 
is volgens haar dochter Annie bang voor water 

Hendrik Sijtze de Jonge x Anna Jans Spelde 

Sijtze 

Jan x Martha Keun 

Jan Pietertje 
Johannes Margaretha 

Anna 
Christina 

Jan na 
Jantje 

lmke 

De zwart gedrukte personen in bovenstaand 
schema zijn binnenschipper geweest. 

en kan niet zwemmen. Regelmatig heeft ze het 
schip moeten trekken tot ze later aan de wal kan 
werken. Ze heeft last gehad van een open been, 
evenals zus Pietertje.6 Over zoon Johannes Jans 
Kuiper (1872-1957) weet ik dat hij een mank been 
heeft gehad en dat hij met zijn schip naar Leeu
warden ging en mijn grootmoeder bezocht, zijn 
(half)nicht Antonia.7 Na het overlijden van zijn 
vrouw in 1957 heeft hij zijn schip verkocht. 

Het onderzoek 
Het zoeken in bijvoorbeeld de juiste notariële ar
chieven is lastig, omdat men vrij is tot het kiezen 
van een notaris en de mogelijkheden voor schip
pers legio zijn. In de Memories van Successie,8 

inventarisatie ten behoeve van de belastingen, 
opgemaakt na overlijden, staan kleinere schepen 
niet altijd vermeld, ondanks de waarde ervan in 
de negentiende eeuw van enige honderden gul
dens. De wijziging van de naam van het schip, 
wat regelmatig gebeurde, maakt het onderzoek 
ook niet eenvoudig. Mogelijk kunnen bijlbrieven 
- voor zover ze bewaard zijn - nog wat opleveren, 
alleen heb ik ze niet gevonden. Mogelijk dat het 
Zeemanscollege Trouw in Oude Pekela (r85r-r899) 
nog een inschrijving van mijn zeelieden kan op
leveren. 

5. Christina Oldenburger, geb. Nieuwe 
Pekela 1-9-1813, overl. Oudezijl 
(gem. Nieuweschans) 18-3-1882, 
dr. van Egbert Alberts Oldenburger, 
zeeman, en Wijgertje Freeks Bruins, 
tr. (1) Winschoten 4-10-1852 Jan 
Hendriks de Jonge, schipper, overl. 
Martenshoek (gem. Hoogezand), 
zn. van Hendrik Sijtses de Jonge, 
klompenmaker, praamschipper, en 

Anna Jans (Spelde); tr. (2) Oude 
Pekela 12-4-1864 (haar zwager) Jan 
Harms/Hindriks Kuiper, ged . Blijham 
29-9-1799, arbeider, binnenschipper, 
overl. Oudezijl (gem. Nieuweschans) 
28-11 -1875, zn. van Hendrik Schipper, 
kastelein, en Renske Jans, wedn. van 
Pietje Hendriks de Jonge. 

2006 . 
7. Verteld door oomzegger Bouwina 

Veldhuis-Beintema (mijn moeder), 
in 1999. 

8. Ik keek voor dit onderzoek in de Me
mories van Successie van Hendrik 
Sijtse de Jonge (1761-1833), Pietje 
Hendriks de Jonge (1799-1860) en 

6. Info van haar kleindochter Loes 
Sponselee-van Binsbergen, oktober 

in die van Jan Hendrik Kuiper (1799-
1875). 



Voor mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van 
de Groninger Archieven, de site allegroningers. 
nl en van twee notariële akten met gegevens over 
twee praamschepen van mijn varende voorou
ders . Meer informatie over schepen, schippers, 
patenten, registratie, metingen, opleiding en der
gelijke heb ik onder andere van de website van de 

Bij de kwartierstaat van 

Groninger Archieven en die van het Veenkoloni
aal Museum in Veendam gehaald. Op beide sites 
staat een uitgebreide beschrijving over varenden 
en de bronnen die men voor onderzoek naar 
die beroepsgroep kan raadplegen. Met dank aan 
Henk Hartog te Groningen voor zijn tips. 

Mees Toxopeus [1886-1974], zeeman 

Drs. A. P.A. van Rooden 

Mees Toxopeus werd toevallig geboren in Nieu
we Pekela. Zijn vader die als schipper vaak op 
zee was, vond het wijzer om zijn hoogzwangere 
vrouw op de tjalk van haar ouders achter te la
ten die als turfschippers door het Groninger en 
Drentse veen voeren. Later zou de jonge Mees 
met zijn grootvader Mees Kielema meegaan het 
veen in. De veenkoloniën konden de interesse 
van de jonge Mees niet wekken en hij besloot 
om schippersmaatje te worden. Ook voer hij vaak 
mee met zijn vader Jannes Toxopeus die op zijn 
tjalk de Jonge Geertje vaak naar Duitsland en de 
Oostzee voer. 
Mees stond later aan de wieg van de bekende zelf
richtende reddingsboot de Insulinde. Hij zou van 
1927 tot en met 1950 schipper zijn op de Insu
linde en wist gedurende zijn werkzame leven 285 

drenkelingen in veiligheid te brengen. Voor zijn 

daden werd hij nationaal en internationaal gede
coreerd en werd hij onder meer benoemd tot Rid
der in de Orde van Oranje Nassau. In 1951 ging 
Mees met pensioen en besloot om te gaan rente
nieren en een rustig bestaan te leiden op Schier
monnikoog. Hij stierf aldaar op 28 februari 1974. 
Ik dank P.J.C. Elema te Groningen voor de resul
taten bij het echtpaar Jelte Klaassens en Geeske 
Jans, kwartieren 20-21. 

Bronnen 
- D. Kuil, Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën 

in biografische schetsen. Groningen 1994. 
- P.H. Toxopeus (e.a.), Het geslacht Toxopaeus 

1576-2000, Groningen 2001, (o.a.) pag. 409. 

- wikipekela.nl. 
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HINDRIK JANS 
TOXOPEUS 

zn. van Jannes Hindriks 

en Geertje Geukes 

dagloner 

geb./ged . Oterdum 
2-9/<9-<0-<779 

over!. Nieuw-Scheemda 
r4-6-r8r4 

'7 
JANTJE PIETERS 

dr. van Pieter Hindriks 

en Geertruid Jacobs 

landbouwerse 

geb. Nieuw Scheemda 

13-7-1773 
over!. Holwierde 

r8-3-r844 

,8 

ELIAS KELDER 

zn. van Arend Aaldrik 
en Susanna Margareta 

schoenmaker 

geb. Zwitserland r764 
over!. Oosterwijtwerd 

5-9-r8r4 

' 9 
ANTJE ROELFS VAN 

DER LAAN 

dr. RoelfJans en van 
Marijke Wijrts 

werkvrouw 

geb./ged. Garsthui.en 
2/2-7-1769 

over!. Holwierde 
23-3-1832 

20 2' 

JELTE KLAASSENS GEESKE JANS 
(KUIPERS) (RENSEMA) 

zn. van Claas Claassens dr. van Jan Ebels en 
(Kuiper) en Trijntje Lijsbeth Hendriks 

Claessen 

landbouwer 

ged. Huizinge geb. Westeremden 
9-10-1768 ca. 1768, doopsge2ind, 

over!. Bierum 12-9-1808 over!. Bierum 1-5-1807 

22 

JAKOB PIETERS 
NOOT 

zn. van Peter Jacobs en 
Anje Jans 

dagloner 

ged . Holwierde 
2-4-1778 

over!. Holwierde 

9-2-1844 

JANTJE LUB 

dr. van Lubber 
en Frouwk< 

ged. Tjam~ 

25-10-17 
overl. Hoh~ 

6-10-18 

tr. Nieuw-Scheemda u-7-1800 tr. Uithuizermeeden 19-7-1801 tr. Leermens 20-9-1795 tr. Holwierde 1-11 -1801 

JANNES HINDRIKS TOXOPEUS ROELFJEN ELIAS KELDER KLAAS JELTUS KUIPERS FROUWKE JAKOBS NO< 

landbouwer dienstmeid boerenknecht dienstmeid 

geb./ged. Oterdum 17 /30-6-1805 geb./ged. Oosterwijtwerd 13/30-7-1807 geb. /ged. Leermens 23-n/6-12-1801 geb. /ged. Holwierde 18/29-3 
over!. Leeuwarden 3-2-1848 over!. Bierum 7-6-1849 over!. Holwierde 7-7-1855 over!. Holwierde 13-3-18~ 

tr. Bierum n -8-1831 tr, Bierum 28-1-1830 

4 

JAN TOXOPEUS GEESSIEN KUIPERS 

arbeider 

geb. Bierum 22-9-1835 geb. Bierum 5-6-1835 
overl. Groningen 26-2-1903 overl. Onderdendam (gem. Bierum) 27-7-1925 

tr. Bierum 2-12-1858 

JANNES TOXOPEUS 

schipper 

geb. Bierum 22-3-1859 
overl. Delfzijl 2-5-1934 

MEES TOXOPEUS 

zeeman, reddingschipper KNRM, R.O.N. 

geb. Nieuwe Pekela 22-10-1886 

overl. Schiermonnikoog 28-2-1974 

tr. DE 



25 26 27 28 29 JO Jl 
,ES )OOSTEN 

KIELEMA 
TRIENTJE JANS JAN JANS MEIJER GEERTJE JACOBS RIENTJE BERENDS LUCRETIA MARTENS, GERRIT JAN BUIRMA, EU ZABETH ROELFS 

van Joost Mees 
ma en Zwaantje 

Jans 

schipper 

JAGER 

dr. van Jannes 

Lammerts en Jeesel 
Jochems 

KOLDER 

zn. van Jan Meijer en dr. van Jacob Fransen 

Jacobjen Jacobs Bange! Ui jen en Hindertj e 

Roelfs 

wagenmaker winkelierse 

l Windeweer 

1-6-1755 
ged. Windeweer 

1·2•1761 
over!. Windeweer 

9"3•1 826 

ged. Borgercompagnie ged. Veendam 15-3-1778 

~rl. Zwartslu is 

18- u -1828 

I9-5-r776 over\. Windeweer 
over!. Windeweer 20.3-1860 

13-12-1830 

tr. Windeweer 19-1 -1783 tr. Veendam 8-4-1798 

!OCHUM MEES KIELEMA HINDERKIEN JANS MEIJER 

schipper 

ged. Windeweer 24-n-1799 ged. Windeweer 6-I-I799 
over!. Kalkwijk 16-6-1887 over!. Kalkwijk ro-2-1881 

tr. Windeweer 6-r-1823 

MEES KIELEMA 

scheepstimmerman, (turf-)schipper 

geb. Windeweer 13-9-1836 
overl. Farmsum 7-4-1922 

lJ 

6 

SMIT GLIM 

zn. van Berent Reints dr. va n Nikolaas zn. van Anton ie Geerts dr. van Roelf Uges en 
Dopper en Anje Ja ns Martens en Alberdijna Buurma en Rensina Maria Jans Bruins 

Seemans Eltjens 

ijzersmid rentenier, schoolhouder schoolhouderse 

ged. Uiterburen ged. Ui thuizen ged. Groningen ged. Veendam 
20-3-1744 14-5 -1758 I0·2·177I II -6-1769 

over!. Wirdum 5-9-1799 over!. Groningen over!. Slochteren overl. Slochteren 

19-8-1834 30-9-1834 12·2•1856 

tr. Wirdum 8-9-1793 tr. Veendam 28-6-1795 

14 

BEREND REINTJES MARTENS ANTONIA GEERTS BUREMA 

smid, schipper turfschipperse 

geb./ged. Wirdum 15-8-1793/9-3-1794 geb./ged. Veendam 28/28-2-1796 
over!. Zuidbroek 28-7-1849 over!. Appingedam 24-2-1865 

tr. Loppersum 9-4-1831 

LIJZABETH BERENDS MARTENS 

geb. 't Zandt 27-5-1833 
overl. Zuidlaren 6-n-19n 

tr. Delfzijl 8-4-1859 

r. Delfzijl 13-09-1907 
Frouwke Scheltens 
geb. Farmsum 25-12-1885 
overl. Delfzijl 27-3-1947 

EVERDINA KIELEMA 

geb. Farmsum 19-7-1863 
overl. Delfzijl 27-2-1942 

dr. van Jannes Scheltens en Sofie Louize Fritzemeijer 

15 

Samengesteld door A.P.A. van Roeden 
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Twee sehippersfamilies Krol en 
l(amphuis nauw verbonden 

Ofwel hoe hield je contact met je geliefde 

Freja Schuitemaker-Frankefort 

Dit verhaal gaat over twee schippersfamilies in de eerste helft van de 20s10 eeuw. Het betreft de familie 
Krol en de familie Kamphuis, die nauw verbonden waren door vriendschap en liefde. Zij woonden en 
werkten in de noordelijke provincies van ons land. De familie Krol kwam uit Drenthe (Drouwener
mond/Borger /Gieten), de familie Kamphuis uit Groningen (Veendam/Wildervank). 
Schippers zijn voortdurend onderweg, hoe hielden zij contact met elkaar? Welnu, men schreef. Er 
werden brieven en vooral ook prentbriefkaarten over en weer gestuurd. In mijn familie (Krol) zijn 
diverse prentbriefkaarten bewaard gebleven en zij geven een indruk van hun leven. De brieven zijn 
helaas verdwenen, op de kaarten wordt hier wel vaak naar verwezen. De frequentie van schrijven is 
soms dagelijks, maar vaak meerdere keren per week. Men ging soms wel drie keer op een dag naar het 
postkantoor om te zien of er post was van de geliefde. 
Beide families konden schrijven, echter iedereen had maar een paar jaar lagere school gehad, zo
doende zijn schrijffouten onontkoombaar en is het soms gissen naar wat er bedoeld wordt. Geschre
ven werd naar adressen, met vermelding van de naam van het schip, de schipper en de plaats waar zij 
liggen of zullen komen. Indien nog niet bekend, wordt vaak geschreven naar postrestante en dan de 
plaats als bijvoorbeeld Groningen, Oude Pekela of Musselkanaal. 

Familie Krol 
Hendrik Krol Sr en Geertje Gerrijts waren schip
pers en voeren in 1917 op het schip 'Gepke' en 
vanaf 1918 op het schip 'Geertje'. Het echtpaar 
kreeg in totaal zes kinderen. Geertje had haar 
kinderen goed onder de duim. Zo gaat het ver
haal dat zij de krant las en na het lezen erop ging 
zitten. De kinderen hoefden van haar deze niet te 
lezen, zij vertelde eventueel wel wat er in stond. 

Zoon Hendrik, geboren 1885, was de oudste, hij 
werd door ons oom Minne genoemd. Waar deze 
naam vandaan komt, is niet meer bekend. Hij 
was schipper en bleef ongehuwd. 
Tweede zoon Hendrik, geboren 1892, was mijn 
grootvader. Volgens de familieoverlevering was 
zijn vader, voordat hij zijn tweede zoon, die ei
genlijk Henderik of Hindrik moest gaan heten, 
ging aangeven, nog even de kroeg in geweest. 

Hendrik Krol (1858-1934) Geertje Gerrijts (1862-1948) Hendrik Krol (1885-1971) 



Aaltje Krol (1898-1978) en Harm 
Kamphuis (1895-1970) in 1919 

Verlovingsfoto op 1 mei 1920 van 
Fennechien Brouwer (1901-1971) 
en Hendrik Krol (1892-1984) 

Geertruida Krol (1902-1987) en 
Henderikus Kamphuis (1898-1981) 

Hij dronk een glaasje te veel en de naam werd 
Hendrik. Mijn grootvader heeft tot het overlijden 
van zijn broer Hendrik in 1971, zijn naam altijd 
geschreven als Hendrik Krol Jr. Bij de voordeur 
van zijn huis lakte hij kort daarna op het naam
bordje het woord Jr weg. Mijn opa huwde in 
1920 met Fennechien (Fenni/Fennie) Brouwer. 
Fenni kwam niet uit een schippersfamilie, zij 
kwam uit Drenthe en werkte voor haar huwelijk 
als dienstbode in het Academisch ziekenhuis in 
Groningen. Na hun huwelijk heeft Hendrik nog 
op andere schepen dan 'Geertje' gevaren. Op 27 
februari 1923 haalde hij zijn getuigschrift wegens 
het feit dat hij 'Het onderwijs in alle vakken van 
de binnenvaart aan de Binnenvaartschool van de 
Vereeniging voor Schippersonderwijs te Gronin
gen met goeden uitslag heeft gevolgd.' Van 3 sep
tember 1923 tot 30 januari 1926 is hij in dienst 
geweest van de Dedemsvaartsch e Stoomtramwe g 

Maatschappij te Dedemsvaart als kapitein van de 
motorboot 'Koophandef. Dit schip was 49 ton 
groot. Het dienstverband eindigde hier in ver
band met opheffing van de dienst. 
De derde zoon Geert Albert bleef ongehuwd en 
was eveneens schipper. 

Dochter Aaltje kreeg in 1917, toen zij r9 jaar was, 
verkering met Harm Kamphuis, 22 jaar oud. Dit 
was waarschijnlijk het begin van de vriendschap 
tussen de beide families. Zij huwden echter pas 
in 1928; hun huwelijk bleef kinderloos. Diverse 
prentbriefkaarten van hun correspondentie en 
fotds zijn bewaard gebleven. 
Dochter Geertruida werd Trui genoemd. Zij zou 
meer dan 50 jaar verloofd zijn met de broer van 
Harm Kamphuis te weten Henderikus, Rieks ge
naamd. Tot een huwelijk is het nooit gekomen. 
Het verhaal gaat dat Trui hoopte dat mijn moeder 
(Geertje Krol) toen zij van de lagere school kwam 
in circa 1934, voor haar oma Geertje Gerrijts zou 
gaan zorgen. Mijn grootouders, Hendrik en Fen
ni, hadden echter heel bewust in die tijd voor één 
kind gekozen, want die wilden zij een goede op
leiding geven, zodoende ging mijn moeder naar 
de HBS en niet voor haar oma zorgen. D eze taak 

heeft Trui heeft tot de dood van Geertje Gerrijts in 
1948 verricht. Trui was 46 jaar toen zij van deze 
taak werd ontheven, waarschijnlijk was er toen 
geen reden meer om te trouwen. 
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Boven: Hindrik 
Kamphuis (1863-
1941) 
Onder: Jantina 
Frederika Bakker 
(1861-1922) 

Familie Kamphuis 
Hindrik Kamphuis en Jan
tina Frederika Bakker voe
ren op het schip 'De Tijt zal 
Leeren'. De naam van dit 
schip wordt nogal eens ver
schillend geschreven: Tijd 
in plaats van Tijt en met 't 
voor het woord Leeren. Op 
foto's is echter de naam te 
lezen: De Tijt zal Leeren. 
Hindrik Kamphuis voer 
met zijn vrouw Jantina 
Bakker en de kinderen 
Harm, Rieks en Grietje op 
dit schip. 

f""':"'"""":~lll"'r-a~-7 Zij kregen zeven kinderen. 
waarvan er drie jong zijn 
overleden. 
Dochter Harmke trouwde 
in 1914 en kreeg kinderen. 
Zoon Harm huwde met 
Aaltje Krol. Zoon Henderi
kus was verloofd met Trui 
Krol. Dochter Grietje bleef 
ongehuwd. 

De vriendschap 
De familie Krol en Kamphuis hebben elkaar in 
1917 leren kennen, waarschijnlijk is dit gebeurd 
doordat Aaltje Krol 
en Harm Kamphuis 
een relatie kregen in 
1917. Dit is te her
leiden uit de overlij
densadvertentie in 
de krant van Hendrik 
Krol in 1934 en uit 
een aantal prentbrief
kaarten. 
De ongehuwde kin
deren Krol en Kamp
huis zijn schippers 
gebleven. Minne, 
Geert en Trui Krol 
en Rieks en Grietje 
Kamphuis bleven bij 
elkaar. Na hun pensi-

Hiermede geef Ik kennis 
van het overUJden van mljn 
;eachten trouwen Kameraad. 
:!en Heer 

HENDRIK KROL 
Bedumerweg a. b. schip 
Geertje, In den ouderdom 
van 76 jaar, ruim 1'7 jaar 
mochten w1J 1n trouwe ka· 
meraadschap samen werken, 
wat !k steeds In eere geden-
ken zal. 

Groningen, 30.Dec. 1934. 
Bedumerweg a.b. schip 

,.Tl.Id zal 't Leeren". 
Mede namens mijn famllle: 

H. KAMPHUIS. 
_., ·-__ ., 
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Overlijdensadvertentie 
Hendrik Krol in 1934 

onering zijn zij in de Woonschepenhaven in Gro
ningen gaan wonen. Minne, Geert en Trui Krol 
op het ene schip en Rieks en Grietje Kamphuis 
op het naastgelegen schip. Iedere ochtend ging 
Rieks naar zijn verloofde Trui om koffie te drin
ken. 

Geertje Gerrijts (1862-1948) en Hendrik Krol (1858-
1934), beiden op het binnendek in het schip 'Geertje' 

'Geertje' 
Het schip 'Geertje' was van Hendrik Krol en Geer
tje Gerrijts. Zij voeren hierop met hun kinderen 
Hendrik (Minne) , Hendrik, Geert, Aaltje en Trui. 
Het schip 'Geertje' was een zeilschip. Zo schreef 
Hendrik aan Fenni op 23 oktober 1919 toen zij 
op weg waren van Leeuwarden naar Minnertsga 
om een lading bieten voor Groningen op te halen: 
"Wij hebben gisteren tot Menaldum gezeild en 
moesten toen trekken." 
Ik heb wel twee foto's van de woonruimte in het 
schip, maar helaas geen van het gehele schip, 
wel een waarop Geertje het voorste dek schoon 
maakt. Het schip Geertje was 52 ton groot, zoals 
blijkt uit bijgaand recht op reductie, indien men 
binnen twee weken weer sluis no. 2 op het Stiel
tjeskanaal passeert. 



Geertje Gerrijts aan de schoonmaak 
op het schip 'Geertje' 
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Recht op reductie 

Periode 1917/1920 
In de periode 1917 /1920, waarvan de meeste 
prentbriefkaarten bewaard zijn gebleven, voeren 
beide schepen met diverse ladingen in de noor
delijke provincies van ons land. Lang niet altijd 
werd vermeld welke lading zij vervoerden. Men 
schreef vaak als eerste zin: "Door deze laat ik u 
weten dat ik nog goed gezond ben en hoop van 
u niet minder." Vervolgens werd gevraagd om te
rug te schrijven en geschreven dat er verder geen 
nieuws is. Er is afgezien van het werk, weinig te 
beleven. 
Zo verm eldt H endrik J r aan Fe nni: 

'Assen 9 Nov 1919 Zondagmiddag 5 uur 
Lieve Fenni Hiermede laat ik je weten dat we op 
het oogenblik te Assen liggen tegenover de kazer
ne. En we moeten nu naar Houlerwijk te laden 
en niet naar Schoonoord. Hier ligt ook een kleine 
voet sneeuw. Ik wou anders een brief schrijven 

maar heb daar recht geen ruimte voor. En nu 
moet ge het maar met een kaartje doen dat wil je 
wel hé. Ze zijn hier allen bang voor de koude en 
nu ken ik geen brief schrijven. Maar ik moet deze 
nu de stad nog in brengen en ga dan misschien 
met Hendrik en Rieks naar de bioscoop want we 
zitten hier allemaal te treuren en dat kan ik niet 
verdragen. Nu een adres ken ik direct al niet op
geven, maar mocht ge nieuws hebben, welnu als 
het een beetje weer is gaan we naar Houlerwijk 
en dan post restantte. Nu voorloopig Hartelijke 
Gegroeten Uw Liefhebbende Hendrik gekust en 
daaaag'. 

Hoe kwam men aan vracht 
Op de Schippersbeurs kon men zich inschrijven 
voor een vracht. Zo werden de vrachten verdeeld. 
De families haalden op die manier hun vrachten 
binnen onder andere via de schippersbeurzen 
te Musselkanaal, Groningen, Emmerkompas en 
Leeuwarden. Vaak werden deze beurzen ook als 
adres gebruikt om kaarten naar elkaar te schrij 
ven. Men was daar vaak te vinden of ging er weer 
naar toe. 

Ladingen die vervoerd werden 

Turf 
In februari 1918 schrijft Harm Kamphuis aan 
zijn geliefde Aaltje het volgende: "Lieve Aaltje 
bij Deze laat ik u weten dat wij turf laden moe
ten uit De valtermond en daar moeten wij met[= 
mee] naar potjegort zij schuur toe bij klein brug
tje wees verder allen eerst hartelijk gegroed van 
Harm Kamphuis tot ziens daaag. " 

Kaart van Harm Kam
phuis aan Aalije Krol op 
26 februari 1918 (voor en 
achterzijde) C) 
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Deze tekst vraagt om opheldering. Gelukkig heb
ben wij tegenwoordig internet. Klein Brugje ligt 
in Musselkanaal. De schepen 'Geertje' en 'De Tijt 
zal Leeren' kwamen vaak in Musselkanaal. 'Pot
jegort zij schuur' betekent waarschijnlijk 'Pottje
gort zijn schuur'. In Ter Apel was een aannemer 
geheten A. Pottjegort en op de begraafplaats in 
Musselkanaal ligt een Pottjegort begraven. Waar
schijnlijk had deze familie bij Klein Brugje een 
schuur waar de turf heengebracht moest worden. 
De kaart werd gestuurd naar Aaltje op het schip 
'Gepke', dat op dat moment bij Ter Apelkanaal 
aardappels aan het laden was. 
Beide families hebben volgens familieverhalen 
vaak turf verscheept en hebben ook zelf turf ge
stoken als arbeiders. 

Prentbriefkaart Groningen, Schuitendiep met zeil/ 
vrachtschepen, circa 1910 

Aardappels 
Begin oktober 1918 moest het schip 'De Tijt zal 
Leeren' aardappels laden op het Slochterdiep te 
Groningen en deze waarschijnlijk, want op het 
moment van schrijven was dit nog niet bekend, 
naar Zuidbroek brengen. 

Bagger 
Hendrik Krol schreef oktober 1919 aan boord van 
het schip Geertje, aan zijn geliefde Fenni het vol
gende: 'Musselkanaal 9 Oct 1919 Donderdagmid
dag 1 uur. Geliefde Fenni we hebben een lading 
bagger aangenomen van Weerdingemond naar 
Leeuwarden. Maar ge kunt daarom wel weer naar 
Musselkanaal schrijven want we gaan hier zater-

dag eerst vandaan met de lading in. Nu schrijf 
spoedig hoor en Hartelijk gegroet van uw liefheb
bende Hendrik vele zoenen daaaag, we komen 
dus door Groningen, daaag.' 
Op maandag 13 oktober 1919 was het schip Geer
tje 's morgens om 7 uur door de sluis in Tera
pelkanaal gekomen en lagen zij later op de dag 
bij het station Stadskanaal voor de sluis op het 
schutten te wachten. Zij hoopten op woensdag in 
Groningen aan te komen. 
Zaterdag 18 oktober 1919 kwamen zij aan in 
Leeuwarden en zullen op maandag gaan lossen. 

Bieten 
Hendrik schreef eerder dat zij bieten moeten la
den. 
'Minnertsga 23 October 1919 Donderdag morgen 
10 uur. 
Liefe Fenni Hiermede laat ik je weten dat we hier 
gisterenavond zijn aangekomen. Maar we kun
nen vandaag niet laden dus loopt het weer mooi 
tegen en komen we van de week niet meer te 
Groningen. We hebben gisteren tot Menaldum 
gezeild en moesten toen trekken en schuiven 
(?) . Nu we zijn op het oogenblik plus minus 90 
kilometer van Groningen af. Maar het geeft nu 
niets. We komen nu toch vast aan het suikerfa
briek Groningen hè. Hoe eerder we er zijn hoe 
eerder ook weer weg. Nu ge kunt nog wel te Leeu
warden Post Restantte schrijven hoor en Weest 
eerst Hartelijk Gegroet en Gez. van Uw Liefheb
bende Hendrik Daaag thans te Minnertsga Prov 
Friesland.' 

Aardappels 
Op 9 november 1919 lag het schip 'Geertje' in As
sen tegenover de kazerne en was het plan naar 
Haulerwijk te gaan om daar aardappels te laden. 
Zo vervoerde men diverse vrachten, net wat men 
kon krijgen. 
In twee maanden tijd werd eind 1919 de volgende 
route afgelegd: 
Oude Pekela (3/ro) - Musselkanaal (9/ro) -
Weerdingermond-Ter Apelkanaal - Stadskanaal 
(13/ro) - Gaarkeuken (Friesland) (16/10) - Leeu
warden (18/ro vertrek 22/ro)- Menaldum- Min
nertsga (23/ro) - Leeuwarden - Groningen -As
sen (9/u) - Haulerwijk (3/12) . 



Staand v.l.n.r. Aaltje en Trui Krol, Grietje Kamphuis en 
zittend Jantina Bakker en Geertje Gerrijts,foto 1918 

Staand v.l.n.r. Geert, Hendrik Krol, mijn opa, Harm Kamphuis en 
zittend Hendrik Krol, mijn overgrootvader, en Hindrik Kamphuis, 
foto 1918 

Foto's 
Van beide families zijn foto' s bewaard gebleven; 
zowel gemaakt door een fotograaf als door hun
zelf. Mijn grootvader, Hendrik Krol, fotografeer
de en hij ontwikkelde zijn foto's ook zelf. Op de 

groepsfoto's staan altijd beide families, zo innig 
waren zij met elkaar verbonden. De twee groeps
foto's zijn gemaakt in 1918. De beide families 
maakten ook samen uitstapjes. 

Hendrik Krol, geb. Bonnerveen (gem. Gieten) 8-4-1858, schipper, overl. Groningen 30-12-1934, 
zn. van Hendrik Krol en Aaltje Tamminga, tr. Borger 29-3-1884 Geertje Gerrijts, geb. Nieuw-Bui
nen (gem. Borger) 25-8-1862, overl. Groningen 24-6-1948, dr. van Geert Gerrijts en Geertruida 
Noordhuis. 

UIT DIT HUWELIJK: 

1. Hendrik (Minne) Krol, geb. Drouwenermond (gem. Borger) 17-5-1885, overl. Groningen 5-9-
1971 . 

2. Hendrik Krol, geb. Drouwenermond (gem. Borger) 8-2-1892, schipper, arbeider, bewaker, 
overl. Groningen 9-2-1984, tr. Groningen 9-9-1920 Fennechien Brouwer, geb. Exloërveen 
(gem. Odoorn) 1-5-1901, overl. Groningen 7-10-1971, dr. van Albert Brouwer en Berendina 
Boerma. 
Uit dit huwelijk: Geertje (Gé) Krol, geb. Groningen 24-11-1921 , overl. Amersfoort 17-5-2007, 
tr. Maartensdijk 19-11-1953 Johan (Han) Frankefort, geb. 's-Hertogenbosch 23-4-1921, au
tomatiseerder, overl. Den Haag 16-5-2003, zn. van Petrus Leonardus Maria Frankefort en 
Emma Wilhelmina Alberding. 

3. Geert Albert Krol, geb. Drouwenermond (gem. Borger) 15-12-1 894, overl. Groningen 20-9-
1966. 

4. Aaltje Krol, geb. Drouwenermond (gem. Borger) 21-5-1898, overl. Groningen 2-3-1978, tr. 
Groningen 23-2-1928 Harm Kamphuis, geb. Wildervank 25-6-1895, overl. Groningen 23-10-
1970, zn. van Hindrik Kamphuis, schipper, en Jantina Frederika Bakker. 

5. Geertruida (Trui) Krol, geb. Drouwenermond (gem. Borger) 9-2-1902, overl. Groningen 16-
3-1987, relatie' Henderikus (Rieks) Kamphuis, geb. Wildervank 22-1-1898, overl. Groningen 
13-1-1981, zn. van Hindrik Kamphuis, schipper, en Jantina Frederika Bakker. 

6. Albert Hinderikus Krol, geb. Borger 13-2-1905, overl. Oude Pekela 4-1-1906. 

1. Rieks Ka mphuis en Tru i Krol zijn 
eeuwig verloofd geweest . Voor zover 
bekend meer dan 50 jaar. Tot een 
huwelij k is het niet gekomen, waa r
schijnl ijk omdat Trui alti jd voor haar 

moeder heeft gezorgd. Toen Tru i's 
moeder Geertje Gerrijts overleed, was 
Trui 46 jaar en Rieks 50 jaar. Helaas is 
hun verlovingsdatum mij niet bekend . 
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Hindrik Kamphuis, geb. Veendam 5-3-1863, schipper (1887, 1891, 1914), overl. Groningen 9-5-
1941, zn. van jan Kamphuis en Harmke Wiegman, tr. Wildervank 27-11-1887 Jantina Frederika 
Bakker, geb. Wildervank 25-2-1861, overl. Groningen 21-1-1922, dr. van Harmen Teis Bakker en 
Grietje Sieksmeijer. 

UIT DIT HUWELIJK: 

1. Jan Kamphuis, geb. Wildervank 23-3-1889, overl. Ommelanderwijk 12-1-1909. 
2. Harm Kamphuis, geb. Wildervank 22-4-1891, overl. Gron ingen 9-5-1891. 
3. Harmke Kamphuis, geb. Wildervank 16-10-1892, overl. Veendam 2-1-1974, tr. Veendam 4-4-

1914 Zwerius Kriegsman, geb. Veendam 7-9-1893, fabrieksarbeider, overl. ald. 9-7-1982, zn. 
van Martinus Kriegsman en Anna Klinge. 
Uit dit huwelijk zijn kinderen geboren. 

4. Harm Kamphuis, geb. Wildervank 25-6-1895, grondwerker, arbeider, overl. Groningen 23-10-
1970, tr. Groningen 23-2-1928 Aaltje Krol, geb. Drouwenermond (gem. Borger) 21-5-1898, 
overl. Groningen 2-3-1978, dr. van Hendrik Krol en Geertje Gerrijts. 

5. Henderikus (Rieks) Kamphuis, geb. Wildervank 22-1-1898, arbeider, overl. Groningen 13-1-
1981, relatie' Geertruida (Trui) Krol, geb. Drouwenermond (gem. Borger) 9-2-1902, overl. 
Groningen 16-3-1987, dr. van Hendrik Krol en Geertje Gerrijts. 

6. Grietje Kamphuis, geb. Veendam 4-12-1900, overl. Groningen 4-12-1991. 
7. Hendrik Kamphuis, geb. Ommelanderwijk (gem. Veendam) 7-2-1904, overl. ald. 4-7-1904. 

Grielje Kamphuis 
(1900-1991) en 

Geert Albert Krol 
(1894-1966) 
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Cornelis Bastianus Lünnemann & Cornelia Vermeulen 

Gé Vaartjes 

Cornelis Bastianus Lünnemann, geb. Boskoop 28-8-1850, boomkweker en wethouder/locoburge
meester te Boskoop, overl. Boskoop 23-8-1921, zn. van Bernardus josepf Lünnemann , manufacturier, 
en Cornelia Vos, tr. Boskoop 21 -5-1872 Cornelia Vermeulen, geb. Broek/Waddinxveen 13-12-1852, overl. 
Boskoop 7-3-1925, dr. van Cornelis Vermeulen, landbouwer, en Adriana van Schaik. 

Uit het huwelijk zijn veertien kinderen geboren, waar
van de vader er vier en de moeder er vijf overleefde. 
Gé Vaartjes is een achterkleinzoon van het echtpaar 
Lünnemann-Vermeulen. 

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

De beide foto's zijn circa 1906 genomen door fotograaf 
Emile Muns te Zaandam. 
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1 Cens Data 
Voor deze rubriek in aanmerking komende artikelen hebben als bindende factor het gegeven dat zij iets met di
gitale ontwikkelingen resp. wetenswaardigheden met betrekking tot de genealogie van doen hebben. Bijdragen 
kunnen per e-mail worden aangeleverd op het adres info@ngv.nl ter attentie van Wim Scholl, onder vermelding 
van 'rubriek Gens Data'. 

Rechtstreeks inlezen van aktegegevens van WieWasWie in GensDataPro® 

Door Jaap de Rooij, NGV Dienst ComputerGenealogie 

Inleiding 

De Nederlandse Genealogische Vereniging heeft be
gin augustus 2013 een nieuwe versie van GensData
Pro uitgebracht: service-upgrade versie 2.9.8.5. Deze 
versie staat in het teken van het rechtstreeks inlezen 
van aktegegevens van WieWasWie. Hiermee worden 
met één klik alle in de documentdetailpagina vermelde 
personen en relaties aangemaakt evenals de bron met 
bronkoppelingen naar de genoemde personen. Dit is 
een voortzetting van het rechtstreeks inlezen van ak
tegegevens in GensDataPro zoals dit bij GenLias ook 
mogelijk was. Hiertoe is een knop WieWasWie op de 
iconenbalk toegevoegd. 

De aktegegevens van de volgende bronnen kunnen 
in GensDataPro worden ingelezen: BS Geboorte, BS 
Huwelijk, BS Overlijden, DTB Dopen, DTB Trouwen, 
DTB Begraven, Bevolkingsregister (alleen de gegevens 
van de als eerst genoemde geregistreerde persoon) en 
Memories van Successie. Scans van de akte zijn later 
eenvoudig toe te voegen aan de - in GensDataPro aan
gemaakte - bron. 

Inlezen van aktegegevens in GensDataPro 

Allereerst opent u GensDataPro met de bestandenset 
waaraan u gegevens vanuit Wie Was Wie wilt toevoegen. 
Daarna (of tevoren) gaat u met uw internetprogramma 
naar de website van WieWasWie, www.wiewaswie.nl 
en kiest u in het zoekresultatenoverzicht voor de ge
wenste persoon. Er zal nu een documentdetailpagina 
verschijnen. Bovenaan deze pagina ziet u de URL (het 
in te rne tadre s) van d e d e tailpagina . 

as Iedere 

Kop,t,e,, 

Plikhn 

VtrWijdtrto 

Nu kopieert u de URL van deze detailpagina door met 
de rechter muisknop in het URL-venster te klikken 
en te kiezen voor 'Kopiëren'. Dan klikt u op de knop 
WieWasWie op de iconenbalk van GensDataPro. Nu 
worden de aktegegevens in GensDataPro ingelezen en 
de personen, relaties, bron en bronkoppelingen aan
gemaakt. 
Dit is slechts een beknopte beschrijving. Voor alle in
formatie over het inlezen van aktegegevens van Wie
Was Wie in GensDataPro kiest u in GensDataPro bij 
menu-item 'Help' voor de optie 'Help bij inlezen'. In
formatie over het zoeken op WieWasWie vindt u door 
op de startpagina van Wie Was Wie te kiezen voor 'Per
sonen zoeken'. Door te kiezen voor 'Help' komt u op de 
helppagina van WieWasWie. 

Ontdubbelen van personen en relaties 

Bij het inlezen van aktegegevens vanuit WieWasWie 
worden steeds de namen van alle personen nieuw 
aangemaakt, ook als deze al aanwezig zijn in GensDa
taPro. Het direct laten aanvullen of ontdubbelen van 
gegevens van personen en relaties bij het inlezen van 
aktegegevens van WieWasWie is bewust achterwege 
gelaten omdat hierbij altijd het risico aanwezig is ge
gevens bij een verkeerde persoon of relatie worden 
geplaatst of dat verkeerde personen of relaties worden 
ontdubbeld. Dit was ook het geval bij het inlezen van 
aktegegevens van GenLias. 

Er zijn twee methoden om direct na het inlezen van 
aktegegevens personen en relaties te ontdubbelen en 
gegevens samen te voegen: 
1. De methode met behulp van de geneagrammen __ ..,. 

Poppe 

,ojptOOSe Mar~ Joseph 

' 26~ 884 
OOSbxg 

""""'"""Johama 
Olerkk 

2. De methode met behulp van de namenlijst 
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reeordtu' lrannaam lvoomaem 1 
11 Bree, de Lena 
12 Graaf. de Ane 
9 Graaf, de Geenruida 

14 Graaf, de Geenruida 
4 Kind Anj 
3 Kind Margaretha 

13 Ottevanger Aagje 
10 Poot Arij 

J 7 Poot Hendrik 

~ 
8 Poot Hendrik 
6 Poot Leena 
2 Poot Mannus 

1 5 Velde. van der Maria 

Alles over het gebruik van de Wie Was Wie-knop wordt 
op een duidelijke manier uitgelegd in een, deels inter
actieve, Internetles Wie Was Wie-knop die u kunt vinden 
op de startpagina van de GensDataPro website www. 

gensdatapro.nl. Deze internetles bevat de volgende 
hoofdstukken: Introductie, Stappen in het proces, Hu
welijksakte toevoegen, Ontdubbelen m .b.v. de namen
lijst, Geboorteakte toevoegen, Ontdubbelen m.b.v. de 
geneagrammen, WieWasWie Brontype en Resultaten 
in de uitvoer. 

Kaarten en Atlassen digit@@I (2) 

Door Antonia Veldhuis 

In dit tweede (tevens laatste) deel van het op internet 
zoeken naar kaarten en atlassen, ga ik verder in op 
'kaarten algemeen' en noem nog enige sites met car
tografisch werk. 1 

Varia 
De Atlas der Neederlanden is waarschijnlijk de grootste 
en meest complete atlas van de Noordelijke en Zuide
lijke Nederlanden die ooit werd samengesteld. Pictura 
digitaliseerde deze negen boeken. Topografische de
tail- en overzichtskaarten, kaarten van waterschappen, 
projectplannen voor bedijkingen en droogmakerij en, 
kust- en rivierkaarten, militaire kaarten, historische 
reconstructiekaarten en overzeese bezittingen: 617 
kaarten uit de periode 1650 tot 1815. De Atlas zal de 
komende jaren in herdruk verschijnen, maar een be
schrijving en afbeeldingen van de kaarten kunt u be
kijken via atlasderneederlanden.uva.nl. Home, De Atlas 

1. Anton ia Ve ldhu is, 'Kaarten en atlassen 

digit@@I' , in: Gens Nostra 68 (2013), 

pag. 265-268. 

en Restauratieproject geven een beschrijving van de at
las en de werkzaamheden die moesten gebeuren voor 
de uitgave. Facsimilie-uitgave geeft Per Band ligging, be
schrijving, schaal, maker, plaats, grootte en soort. Klik
ken op de afbeelding geeft hem vergroot in een nieuw 
scherm, u kunt dan nog één maal inzoomen. 
Diverse series kaarten staan op wildernis.eu. Taal selec
teren, in de linkerkolom (onder Documentatie) kiezen 
voor Kaartenkamer, gevolgd door Naar de kaartenkamer. 
Onder Navigation vindt u atlassen en kaarten. Achter 
het gebied van de kaart staat tussen haakjes het aantal 
afbeeldingen, elk item is weer onderverdeeld. Op deze 
site staat ook (een deel van de kaarten van) De Hottin
ger-atlas van Noord- en Oost-Nederland (1773-1794) , een 
serie kaarten die gemaakt is van Noord- en Oost-Neder
land. Een totaal van rr8 kaarten, alle op een schaal van 
1:14.400. Door de grote schaal zijn details, zoals grond
gebruik, heidevelden, venen, riviertjes, en bebouwing 
goed te herkennen. De kaarten zijn in jpg te downloa
den, even zoeken en proberen is dus de moeite waard. 

Ongeveer driehonderd historische kaarten van Tresoar 
zijn gedigitaliseerd en op internet te bekijken via fries
landopdekaart.nl: Eekhof (1849-1859, 32 kaarten), Scho
tanus (1664 en 1718 respectievelijk 47 en 31 kaarten, in 
kleur en zwart wit, hierop in detail onder meer eenden
kooien, watertjes, huisjes en bebossing) , topografische 
kaarten, stadsplattegronden, waterstaatkaarten en ka
dastrale kaarten. Alle kaarten kunnen in Google Maps 
worden geopend. Op die manier kunt u de hedendaagse 
situatie vergelijken met de door u geselecteerde kaart. 
Het systeem is gekoppeld aan FrieslandWonderland, 
waardoor u websites van dorpen kunt bekijken. 
Dekrantvantoen.nl/grietenij geeft 32 grietenijkaarten 
van Friesland uit 1720. 
Drie voorbeelden uit de collectie van Tresoar te Leeu
warden: Het spoorwegnet, de Zuiderzee en de Bataafse 
republiek 

bc.library.uu .nl/node/205 geeft roo thematische kaar
ten waarin de ontwikkeling van de thematische car
tografie wordt getoond aan de hand van Nederlandse 
voorbeelden. Het grootste deel komt uit de Utrechtse 
Universiteitsbibliotheek. Op de site links een kleine 
afbeelding van de kaart, eronder de titel en rechts een 
uitgebreide beschrijving van de kaart (met eronder 
Read more). Klikken op de kaart geeft een grote afbeel-
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ding, waarop nog (erg groot) is in te zoomen. U kunt 
hem als pdf opslaan. Het merendeel van de kaarten is 
van de 19de en 2ostc eeuw. 

Zo maar een greep 

'' Nl.wikipedia.org/wiki/Stedenboeken geeft een uitleg 
over deze vorm van kaarttekenen: plattegronden van 
steden. Informatie over Frans Hogenberg, Jacob van 
Deventer (1550), Joan en Willem Blaeu, Frederik de 
Wit en Johannes Janssonius, is via de blauwe links op 
deze site te bereiken, evenals boeken en literatuur over 
deze personen. 
,., Brabantinkaart.nl geeft 600 gescande kaarten die op 
deze site zijn te zien/doorzoeken. U kunt Zoeken in de 
collectie als u weet wat u zoekt, Blader door de collectie als 
u gewoon wat wilt ronddwalen. Onder de afbeelding 
staat wat er op de kaart staat, op de kaart staan vergroot. 
Ook is er de mogelijkheid om beeld met beschrijving 
te doen. 
;, Op kaarten.abc.ub.rug.nl kunt u kaarten zien die op 
de universiteit van Groningen worden bewaard en on
line beschikbaar worden gesteld. Met Ga direct naar de 
kaarten van ... Groningen (provincie en stad), Drenthe, 
Friesland, Oostfriesland, Noord-Nederland, Afzonder
lijke landen, Werelddelen en Wereld. De oudste kaar
ten staan bovenaan. 
,., Maritiemdigitaal.nl geeft onder Keuze collecties zoek
mogelijkheid tot kaarten onder Cartografie. U kunt 

ook op de homepage cartografie als zoekterm geven, u 
krijgt dan 1436 treffers. Toevoegen van woorden zoals 
Nederland, Neederland enz. beperkt de keuze. Met de 
muis boven de afbeelding staan geeft informatie. Niet 
van alle kaarten wordt een afbeelding getoond. 
'' Beeldbank Noordholland (beeldbank-nh-.nl) geeft 
toegang tot archieven en historische verenigingen van 
die provincie. U kunt zoeken in fotds, prentbriefkaar
ten, prenten en kaarten vanaf 1600 tot heden. Via het 
zoekwoord kaarten krijgt u 4917 gevonden resultaten. 
Klikken op een plaatje geeft de bron. 
,., Oude stafkaarten verzamelen is een hobby van ene 
Thomas, hij laat ons ervan mee genieten op zijn site 
oudestafkaarten.nl. Stafkaarten is een wat verouderde 
naam voor topografische kaarten, die oorspronkelijk 
voor militair gebruik waren. Op deze kaarten staan al
lerlei details, zoals hoogteverschillen, wateren, gebou
wen, wegen en paden, ingedeeld in coördinaten. 
Het gaat hier om Nederlandse kaarten met de schalen 
1:25.000 en 1:50.000. Thomas begon met verzamelen 
van kaarten van vóór de oorlog, maar verzamelt nu ook 
de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Op zijn 
site is verder informatie te vinden over oudere staf
kaarten en er zijn fragmenten te zien, evenals enkele 
complete stafkaarten. 

Mijn woonplaats Feanwalden (vroeger Veenwouden 
geheten) op diverse kaarten: Schotanus 1664, Schota-

1849-1859 



nus 1718 en Eekhof 1849/1859. Op de kaart van 1718 
staat een Vogelkooi (eendenkooi) , die op de kaart van 
1849/1859 als Vervallen staat. De eendenkooi is inmid
dels gerestaureerd (Afbeeldingen: Tresoar, Leeuwar
den). 

Zelf zoeken 

'" In 1572 liet Caspar de Rabies militaire kaarten (ves
tingbouwkundige plattegronden) maken van diverse 
plaatsen. In 1998 werden ze in boekvorm uitgegeven 
als de Rabies-atlas. Her en der staan op internet afbeel
dingen, sommige erg goed in te zoomen. 
,., Op een zoekmachine woorden zoals cartografie, plat
tegrond, kaart of iets dergelijks invullen geeft legio si
tes . Eventueel het woord digitaal erbij zetten. Kijk ook 
eens naar Afbeeldingen. Vaak verbinden die weer door 
met cartografische websites. Diverse particulieren en 
boekhandels bieden afbeeldingen te koop aan. Vaak 
hebben die duidelijke platen van kaarten op hun site 
staan. Denk in alle gevallen om de rechten. Men mag 
niet alle afbeeldingen gebruiken. Bel of mail dan even 
naar de eigenaar van de website. 

Globes 
In de 16d• eeuw begon men met het maken van globes. 
Een globe is een verkleinde afbeelding van de hele aar
de in bolvorm, meestal zo gemaakt dat hij draaibaar is. 
De verhoudingen zijn correct, wat op een platte kaart 
niet mogelijk is. (wikipedia.nl) . In Wenen is het enige 
globemuseum ter wereld. Van de 650 objecten aard
en hemelglobes die het museum bezit kunt u 50 stuks 
bekijken via Zur Präsentation op hun website onb. 
ac.at/globenmuseum/globenzimelien.htm. 
U kunt eventueel een keus maken uit welke eeuw u 
globes wilt zien en van welk type. De oudste globe die 
ze hebben is er één van Gerard Mercator uit 1541, de 
nieuwste is van Karlheinz Wagner uit 1965. Naam aan
klikken geeft meer info en grotere afbeelding. 
Verschillende soorten globes uit diverse periodes (deze 

heb ik met toestemming overgenomen van de site 
globe-winkel.nl) 

Tot slot 

Dit artikel is niet compleet. Er is zoveel materiaal dat 
het ondoenlijk is dit allemaal te noemen. Bovendien 
komen er elke dag internetsites met landkaarten bij, 
verdwijnen sites en/of werken links niet meer. Tot slot 
nog twee tips. 
r. Zoals ik in het eerste deel van deze Kaarten Digit@@l 
al noemde: zet het percentage van het beeld op uw pc 
eens op een hoger getal. Details zijn dan vaak nog beter 
waar te nemen. 
2. Hoewel het verleidelijk is afbeeldingen over te ne
men (bijvoorbeeld met het knipprogramma), is het 
toch wenselijk voor een publicatie of verspreiding in 
bredere kring toestemming te vragen. Mogelijk rusten 
er rechten op. 
Henk Rinsma, Johan Taal en Willem Walinga gaven 
tips en lazen het artikel door. Ik wens u veel plezier 
met het zoeken naar cartografische werken en moge 
dit artikel een inspiratiebron hiervoor zijn. 

Naar aanleiding van een reactie van een lezer dat er 
diverse links in het eerste deel van Kaarten en Atlas
sen digit@@l niet zouden werken, heb ik opnieuw alle 
adressen gecontroleerd. Het bleek dat (gelukkig) alleen 
de link van Johan Sems niet (meer) werkte. Ik vond 
een nieuwe: https ://www.rijksmuseum.nl/en/search? 
p=1&ps=12&maker= Johan +Sems. 
Tot slot nog een tip: Indien een genoemde link niet 
meer werkt, geef dan een deel van het internetadres als 
zoekterm in een zoekmachine op. Vaak is een nieuw 
adres het resultaat. Een andere mogelijkheid is de zo
genaamde Waybackmachine, een website die vervallen 
internetadressen alsnog opent. De url van deze site 
is archive.org. En soms hebben we gewoon pech en 
is iets niet meer te achterhalen. Maar er blijft genoeg 
over. Veel plezier met kaarten kijken. 
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Veranderingen op de NGV-website 
In de afgelopen maanden is hard gewerkt om de NGV klaar te maken voor een grootscheeps digitaliseringsproject 
zowel in het verenigingscentrum in Weesp als bij de afdelingen. Een van de bijkomende activiteiten voor deze 
digitalisering is de overgang naar een nieuwe NGV-webserver. Met een extra server als schaduwsysteem is dit ge
lijk een unieke kans om extra aanpassingen te implementeren die anders moeilijk te realiseren zijn. De nieuwe 
grote veranderingen zijn begin november doorgevoerd, raken de gewone gebruiker en omvatten veranderingen 
bij het inloggen, de introductie van websteks, het per gebruiker instellen van favoriete websteks en het project 
digitalisering. Hierover gaat dit artikel. 

Inloggen op de website 
Het inloggen op www.ngv.nl wordt voortaan gestart via 
de knop 'Mijn NGV'. Deze nieuwe knop vindt u in de 
banner (bovenstrook) van iedere webpagina. Het inlog
scherm verschijnt dus in het centrale gedeelte van de 
webpagina en niet zoals u gewend was in de rechterko
lom bovenaan. Dat is dus even wennen. Na succesvol 
inloggen, verschijnt er vervolgens een beknopte profiel
beschrijving met foto, knoppen naar standaardgegevens 
en een lijst met favoriete websteks. Door op de foto te 
klikken kan de foto worden toegevoegd of aangepast. 

Introductie van het begrip webstek 
Een webstek is een hoekje in de NGV-website voor een 
bepaalde groep gebruikers met gemeenschappelijke 
interesse. De afdelingswebsites voor onze afdelingen 
binnen onze website waren al een soort websteks. In de 
nieuwe opzet van de website krijgen alle regionale afde
lingen, het Verenigingscentrum (VC) en Gens Nostra 
nu hun eigen webstek. Daarnaast kan iedere groep die 
daar behoefte aan heeft, een webstek laten aanmaken, 
te denken valt onder andere aan interessegroepen en 
werkgroepen. In tegenstelling tot vroeger krijgen nu 
alle websteks een zelfde uitgebreide standaardstruc
tuur. Deze websteks bieden daarmee de mogelijkheid 
voor nieuwsbrieven op te slaan en te distribueren, prik
bord, nieuws, agenda en faciliteiten voor digitalisering. 

Favoriete webstek 
Ingelogde gebruikers kunnen een lijst met favoriete 
websteks instellen die wordt getoond in het profiel van 

de gebruiker en ook zichtbaar blijft na het inloggen. 
De gebruiker bepaalt zelf welke websteks favoriet zijn. 
Initieel zal ieder NGV-lid standaard als favoriet(en) de 
webstek(s) van zijn afdeling krijgen zoals vermeld in 
de ledenadministratie. De gebruiker kan, indien ge
wenst, deze favorietenlijst nog verder aanpassen. Hoe 
doet men dat? 

Favoriete websteks bepalen 
Op de homepage van iedere webstek wordt een knop 
getoond waarmee de gebruiker zichzelf als belang
stellende voor deze webstek kan aan- of afmelden. 
Iedere gebruiker kan dus een aantal websteks in zijn 
favorietenlijst hebben staan. De originele koppeling 
van de afdeling conform de ledenadministratie wordt 
hierbij losgelaten. Als een gebruiker een webstek als 
favoriet heeft aangemeld, wordt deze automatisch als 
belangstellende gekenmerkt en ontvangt daarmee au
tomatisch de nieuwsbrief van die webstek (afdeling). 
Vooropgesteld natuurlijk dat er voor deze webstek een 
nieuws brief wordt uitgegeven. 

Digitalisering en de gebruikers 
Momenteel is een werkgroep actief die de organisatie 
op zich heeft genomen van digitalisering van verzame
lingen uit ons VC of andere afdelingen. Op de web
stek van het verenigingscentrum zijn daardoor func
ties aanwezig voor de uitvoering van de digitalisering 
(indexeren, controleren, registratie van vrijwilligers). 
Deze functies betreffen alleen de scans die bij het VC 
zijn ingevoerd. Deelname als vrijwilliger aan deze acti
viteiten (indexeren en controleren van bundels gescan
de documenten) is mogelijk voor alle op de NGV-site 
geregistreerde gebruikers, ongeacht het afdelingslid
maatschap van de gebruiker. 
Het indexeren en controleren van bundels nieuw ge
scande documenten gebeurt via internet en is dus 
niet afhankelijk van de woonplaats van de vrijwilliger. 
Mocht u b e langstelling hebben 01n a ls vri jwilliger 

hieraan mee te doen, neem dan contact op met de 
VC-medewerkers DolfHoutman of Jan Lohmeijer (bei
den zijn te bereiken via info@ngv.nl). Zij zorgen dan 
dat u voldoende rechten krijgt om via internet de scans 
te indexeren. 



Digitalisering en de afdelingen 
Momenteel zijn vooral het Verenigingscentrum en de 
afdelingen Twente, Apeldoorn e.o. en Drenthe bij het 
project digitalisering betrokken maar wij hopen op den 
duur meer afdelingen en organisaties hiervoor te inte
resseren. 
Wensen afdelingen hun eigen verzamelingen op te 
bouwen dan kan men een uitbreiding van het menu 
met functies voor de digitalisering en het indexeren 
van deze gegevens aangeleverd krijgen. Dit uitgebreide 
menu bevat functies zoals het maken van overzichten 
en het starten van indexering-controle. 

Zoeken in de nieuwe database en opvragen scans via 
credits 
Gegevens van deze groepen zijn al op onze website 
(www.ngv.nl) beschikbaar in een centrale database 
die via een nieuwe centrale zoekfunctie is te raadple
gen. Deze nieuwe database bestaat voorlopig naast 

MojnNGV 

Nederlandse Genealogische Vereniging 

Mijn NGV 

Inloggen op de NGV website 
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onze al bestaande bronnen. Het ligt in de bedoeling 
al deze bronnen, voor zover geschikt, in deze centrale 
database onder te brengen. De nieuwe database is te 
raadplegen via 'Zoeken in de nieuwe DB'. Heeft men 
een document gevonden, dan kan, indien aanwezig, de 
scan opgevraagd worden. De scan kan door de gebrui
ker daarna op zijn eigen PC worden opgeslagen via het 
menu van de rechter muisknop 'opslaan afbeelding'. 
Als men scans wil opvragen, zijn credits nodig. Het te
goed aan credits wordt bijgehouden in het profiel van 
de gebruiker. Opvragen van scans kost punten uit uw 
credit. Ieder NGV-lid met een profiel krijgt jaarlijks een 
hoeveelheid punten die hij/zij kan gebruiken voor het 
opvragen van scans. Voorlopig heeft iedere gebruiker 
een beperkte hoeveelheid punten gekregen om het 
nieuwe systeem eens uit te proberen. NB: Men kan ook 
punten verdienen door het indexeren en controleren 
van nieuw gescande documenten. 

Het inloggen op de nieuwe 
website wordt gestart met het 
klikken op 'Mijn NGV' 

Jan Netelbeek 

Bij de kwartierstaat van Peter Vos 

[1935-201 o], tekenaar 
Frans Thorissen 

Zijn eerste tekenprijs kreeg Peter Vos nog voor hij 
twaalf werd, zijn eerste publicatie was in 1947 in 
de jeugdrubriek van het blad 'De Fontein. Grote 
bekendheid kreeg Peter Vos begin jaren zeventig 
met de publicatie van zijn 'Beestenkwartet', waar 
onder meer de 'Schijtlijster' en de 'Mafkikker' deel 
van uitmaakten. Hij illustreerde ook het werk van 
Carmiggelt, Renate Rubenstein en Anton Kool-haas. 

Meer dan honderd boeken illustreerde hij. Vos was 
daarnaast groot liefhebber van drank en literatuur. 

Over Banks is eerder dit jaar gepubliceerd: Harmen 
Snel, 'De postume doopgetuige. Een onmogelijk
heid? Overpeinzingen van een archivaris', in: Gens 
Nostra 68 (2013), pag. 4-n (speciaal voorbeeld 5 over 
Banks) . 
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H ENK (HEN DRI K, ELIZABETH VAN 
HENRICUS) VOS DE(N) HAAK 

zn. van Joannes dr. van Jacobus 
(J an) Vos en Adriana van de(n) Haak en 

Koijmans Hendrina (Hendrijn) 

arbeider 

ged. Wamel (r. -k.) 

28-5-1786 
over\. Wi jk bij 

Duurstede 1-6-1844 

van der Poel 

geb. Cothen, ged. 
Werkhoven (r. -k.) 

19-3-1780 
over\. Wijk bij 

Duurstede 28-3- 1824 

tr. Werkhoven (r.-k.) 13-10-1805 

JO(H)ANNES VOS 

arbeider 

ged. Wijk bij Duurstede (r.-k.) 
30-n -18n 

over!. Utrecht 30-4-1885 

17 ,8 ,9 
BE RNARDUS MARIA SIJ MENSDR. 

(BAREN DT, BEREND VAN DIETEN 
JANSS EN) DE BRUIN 

(DE BRU IJ N) 
zn. van Joannes de dr. van Simon van 

Bruijn en Cornelia van Dieten en Johan na van 
der Velde den Broek 

arbeider 

ged. Wijk bij Duurstede ged. Wijk bij Duurstede 

(r.-k.) 2-2-1770 (r. -k.) 20-3-1780 
over\. Wijk bij over\. Wijk bij 

Duurstede 7-2-1841 Duurstede 28-2-1846 

otr./tr. Wijk bij Duurstede 25-5/12-6-1811 

JO(H)ANNA DE BRUIN 

arbeidster 

ged. Wi jk bi j Duurstede (r.-k.) 
13-n-18n 

over!. Utrecht 7-8-1881 

20 

JACOBUS VAN RIJ N, 
GEB. COTHEN 

zn . van Huibert 
(Hubertus) van Rijn en 
Jannigje (J ohanna) van 

der Linden 

boerenknech t, sch ipper 

geb. Cothen, ged. 

Langbroek 2-2-1799 
over\. Werkhoven 

8-12-1884 

" RIJ NTJE (RAIJ NALDA, 
HENDRINA) 

SCHOL(LE)MAN 

dr. van Cornelis 

Schol man en Dina 
Sweers 

geb. Cothen, ged. 

Werkhoven (r.-k.) 

19-8-1805 

over\. Wij k bi j 
Duurstede 12-4-1860 

IT. Wij k bi j Duurstede 10-5-1828 

CORNELIS VAN RIJN 

arbeider, schipper 

geb. Wi jk bij Duurstede 18-9-1830 
over!. Utrecht 17-rn-1909 

N.N. 
22 

ELI ZABETH(1 

dr. van Jan P 
Catharina V, 

ged. Beek-Ut 

(r.-k.)p-1 
over\. Utrecht :; 

tr. Utrecht 23 
Martinus Kar 

tr. Utrecht 23-8-1843 

MARIA JOHANNA ART! 

geb. Wijk bij Duurstede 13-8 
over! . Utrecht n-4-1884 

tr. Wijk bij Duurstede 24-n-1833 tr. Wijk bij Duurstede 1-12-1853 

MARINUS VOS 

arbeider, werkman NS, spoorwegbeambte 

geb. Wijk bij Duurstede 17-4-1855 
overl. Utrecht 20-2-1931 

tr. Utrecht 23-2-1882 

ELIZABETH VAN RIJN 

geb. Wijk bij Duurstede 31-12-1853 
overl. Utrecht 30-rr-1935 

CORNELIS JOHANNES (HANS) VOS (BIJGENAAMD DER FOEKS) 

journalist en corrector bij de Utrechtse Courant, directeur uitg. my., letterkundige 

geb. Utrecht 14-r-1891, overl. Utrecht 9-10-1955 

PETRUS ANTONIUS CAROLUS 
AUGUSTINUS (PETER) VOS 

tekenaar, graficus en illustrator 

geb. Utrecht 15-9-1935 
overl. Utrecht 6-rr-2010 

tr. U 
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) HANNES JANNETJE BANKS JAN FREDERIK MARIA KELHOUT JOHANN 

FRI EDERICH 
WATTENBERG 

ANNE MARIE FRIEDRICH BECK ANNA MARGARETHA 
IOFLAND LENDERI NK (KELHOLT) ELI SABETH OTTENS 

DIEKMANN 

van Johannes dr. van lgnatius zn. van Klaas Lenderink dr. van Hendrik Garrit zn. van Johann dr. van Johann Heinrîch 
nd en Johanna (Ingenatius) Banks en en Jenneken Mulderij Kelholt en Johanna Christian Adolph Dieckmann en Anna 
Siewers Trijntje Foeree (Voeree) Willemina Hartgerink Wattcnberg en Maria Tielke 

Catharine lsabein 
men bereider naaister timmerman Cordes 

ged. Lochem 23-10-1791 geb. Valdorf (D) 3-2-. Amsterdam 
1wezijds kapel) 
23- 1-1756 

ged. Amsterdam 
(Westerkerk) 8-12-1765 

over! . Amsterdam 
28-2-1 81) 

ged. Laren (Gld) 
22-4-1792 

overl. Lochem 

Jl·12·I847 

overl. Lochem 24-1-1856 1772, overl. na 1849 
geb. 31-12-1784 

over!. vóór 23-5-1849 over!. na (woont 
Amsterdam) 23-5-1849 

1. Amsterdam 
3-9-1813 

otr./tr. Amsterdam 3/22•J0•1782 

JACOBUS HOFLAND 

loodgieter, landbouwer 

., 

i./ged. Amsterdam 1/5-5-1799 
over!. Lochem 14-12-1870 

A'dam 9-9-1835 Leentje de Graaf 
(3) Lochem 8-12-1858 Johanna 

Lenderink 

tr. Lochem 10-7-1817 

IJ 

HENDRI KA JOHANNA LENDERINK FRI EDRICH WILHELM WATIENBERG 

geb. Lochem 7-7-1819 
over!. Amsterdam 25-4-1854 

suikerbakker(sknecht) sjouwerman 

geb. Valdorf/ Pruisminden (D) 
26-2-1817, Evang.-Luthers 

over!. Amsterdam 28-10-1898 

HANNA MARIA BECK 

geb. /ged. Hamburg/St Pauli (D) 
(Evang.-Luthers) 4-n/1-12-1822 

over! . Amsterdam 15-2-1896 

tr. (2) Amsterdam ro-5-1843 tr. Amsterdam 23-5-1849 
6 

JAN FREDERIK HOPLAND ANNA MARIA WATTENBERG 

timmerman 

J . Amsterdam 28-n-1845, overl. Amsterdam 23-12-1909 geb. Amsterdam 26-5-1853, Evang.-Luthers 
tr. (r) Zutphen 25-5-1870 Megtelina Louwmans overl. Amsterdam 17-1-1923 

tr. (2) Nieuwer Amstel 19-8-1885 

HANNA MARIA WILHELMINA JEANNETTE (NETTY) HOPLAND 

modiste bij Gerzon 

geb. Nieuwer Amstel 26-5-1894, overl. Utrecht 25-1-1951 
2 -1933 

tr. (r) Utrecht 16-n -1965 (gescheiden Utrecht 8-7-1977) 
Anna Cornelia Johanna (Anneke} Bakkum, geb. Rotterdam 12-3-19 35 
dr. van Anthonie Marie Joseph Bakkum en Angela Judoca Maria Klein Wolt 

tr. (2) Amsterdam 17-12-1982 (gescheiden Amsterdam 9-8-1985) 
Ninon le Grand, geb. Amsterdam 7-12-1952 

tr. (3) Utrecht 24-9-2010 
Cornelia Gijsbertha (Saïda) Lokhorst, geb. Ede 12-n-1943 

15 

Samengesteld door Frans Thorissen m.m.v. Arie Jan Stasse 
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Aan dit nummer werkten mee 

Hoofdredacteur 

L. F. van der Linden 

Aan dit nummer werkten mee 

Edgar Beekes 

J.C.P. Boender 

J.A. de Boo 

Albert Clobus 

Berend van Dooren 

Dick Th. J. Dornseiffen 

Petronella J.C. Elema 

Tineke Hartman-van der Meulen 

A.P. J. Lelieveld 

H.M. (Henk) Lelieveld 

A. P.A. van Rooden 

Jaap de Rooij 

Freja Schuitemaker-Frankefort 

Tineke Slof 

Arie Jan Stasse 

Frans Thorissen 

Gé Vaartjes 

Roelof K. Vennik 

Antonia Veldhuis 

Bas Wilschut 
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Bij de kwartierstaat van 
Simon Carmiggelt [1913-1987], schrijver 
Arie Jan Stasse 

Simon Carmiggelt wordt op 7 oktober 1913 gebo
ren in Den Haag. Hij bezoekt de Handelsschool, 
maar haalt het diploma niet. Al heel jong wordt 
hij volontair bij het Haagse dagblad Het Vader
land. Daarna kan hij aan de slag als leerling
verslaggever bij Vooruit, het Haagse kopblad van 
de socialistische krant Het Volk. In 1938 leert hij 
Tiny de Goey kennen. Ze trouwen in 1939. 
Tijdens de oorlog raakt Carmiggelt betrokken bij 
de illegale krant Het Parool. In 1944 verhuist het 
gezin naar Amsterdam, waardoor Carmiggelt nog 
dichter bij de Amsterdamse verzetskring rond 
Het Parool wordt betrokken. Carmiggelts broer 
Jan is in 1943 omgekomen in kamp Vught. Hij 
was door de SS gearresteerd wegens hulp aan jo
den. In het voorjaar van 1945 wordt ook Simon 
Carmiggelt zelf bij een razzia opgepakt, maar hij 
wordt uiteindelijk vrijgelaten wegens gebrek aan 
bewijs. 
Na de oorlog verschijnt voor het eerst Carmiggelts 
column onder de titel 'Kronkel' in Het Parool. Tot 
zijn dood in 1987 zullen er meer dan tienduizend 
Kronkels verschijnen. Ook leest hij voor de VARA 
kronkels voor op de televisie. In 1974 krijgt hij de 
P.C. Hooftprijs. 

Bronnen 
- H. Bennink, Stamboom fam. Bennink in histo

risch perspectief, Eibergen 1990. 
- H. Bennink, Parenteel Bennink. Een groot aantal 

Twents/ Gelderse famili es, Enschede 1994. 
- Biografie Simon Carmiggelt op de website 

http:/ /www.letterkundigmuseum.nl 
- Boonk: http://members.chello.nl/m.a.bobbink/ 

bobbink/bobbink.htm. 
- Broekhuizen: http:/ /home.planet.nl/-bloko328 

/GenBroekhuizen.htm. 
- Van der Lont: Kwartierstatenboek. Uitgave van de 

Genealogische Vereniging Prometheus van de Tech
nische Hogeschool Delft. Delft. Deel I, herziene 
uitgave, 1991; Deel II, herziene uitgave, 1992. 

- Nikkels: http://members.chello.nl/-j.nikkels/ 
gen/nikkels2.html. 

- F. Römer, Het Goudse geslacht Bick tussen 1350 en 
1990, Gemert 1991, deel 2, pag. r6r. 

- S. Witteman en T. van den Bergh, Simon Carmig
gelt: een levensverhaal, Amsterdam [etc.] 1998. 
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JOOST CARMIGGELT/ 
KARMIGGEL 

zn. van Willem 

Cobussen Carmiggelt 
en Maria Joosten 

metselaarsknecht 

geb./ged. Brummen 
27/29-9-1776 

overl. Brummen 
2-1-1860 

'7 
JANTJEN BOONK 

dr. van Hendrik Boonk 

en Hendrika Bobbink(s) 

geb./ged. Voorst 
7/11-1-1778 

over!. Brummen 

19-5-1852 

,8 

BEREND KONING 

zn. van Jacobus 
Koning en Geertruida 
Rexwinkel/Rekswinkel 

kuiper 

geb./ged. Varsseveld 
4/9-5-1782 

over!. Rhienderen (gem. 

Brummen) 17-8-1853 

19 

MARIA BENNINK 

dr. van Reinder Karsten 
Bennink en Willemina 

Teunissen 

ged./ged. Brummen 
9/14-J-1790, over!. 

Brummen 21-3-1840 

20 

HARMEN BUSSER 

zn. van Alof Busser en 
Jenneken van den Berg 

dagloner 

ged. Hall 5-8-1770 
overl. Eerbeek (gem. 
Brummen) 7-12-1831 

21 

HELENA REINHOLT/ 
REINHOUT 

dr. van Gerrit Reinholt 

en Maria Pannekoek 

ged. Loenen (gem. 
Apeldoorn) 11 -2-1770, 
overl. Eerbeek (gem. 
Brummen) 10-4-1825 

22 

GERRIT VAN DEN 
BILLAARfVAN DEN 

BIJLLER 

zn. van Jacob Gertsen 
van Bijlaart en Aaltjen 

Jans van Dijkhorst 

kleermaker 

ged. Barneveld 
4-11 -1764 

overl. Brummen 

8-7-1838 

WILLEMIJ 
NIKKEL: 

dr. van Klaas 1' 
en Hendrika C 

ged. Loenen ( 
Apeldoorn) 23-
overl. Eerbeek 

Brummen) 10 -

otr./tr. Brummen 30-7/13-8-1797 tr. Brummen 28-10-1810 otr./tr. Hall 28-3/26-4-1795 otr./tr. Harderwijk 15-4/6-5-1792 

HARMEN CARMIGGELT WILLEMINA KONING GARRIT JAN BUSSER AALTJEN VAN DEN BILLA 

metselaar dagloner, landbouwer 

geb./ged. Brummen 29/31-8-1806 
over!. Brummen 7-6-1873 

geb. Rhienderen 4-5-1812 
over!. Brummen 19-n-1871 

geb. /ged. Hall (gem. Brummen) geb./ged. Hall (gem. Brumm 
4/8-8-1802 29-7/8-8-1802 

over!. Brummen 12-10-1888 over!. Brummen 21-10-188 
tr. Brummen 5-2-1835 

JOHANNES CARMIGGELT 

timmerman 

geb. Brummen 27-r-1837 
overl. Brummen 30-5-1903 

4 

tr. Brummen 29-rn-1870 

HERMAN CARMIGGELT 

tr. Brummen 26-4-1834 

LEENTJE BUSSER 

geb. Brummen 16-2-1835 
overl. Brummen 6-2-1929 

handelsreiziger bij Stegeman & Co Vleeschwarenfabriek te Deventer 

geb. Brummen 4-2-1873 
overl. 's-Gravenhage 26-ro-1943 

SIMON JOHANNES CARMIGGELT 

schrijver en journalist 

geb. 's-Gravenhage 7-10-1913 
overl. Amsterdam 30-n-1987 

tr. Den 



24 25 26 27 28 29 JO JI 
JAN BIK JOHANNA KLARA SIMON DIRKJE OOSTERWIJK CHRISTIAAN VAN JOHANNA WILLEM KAREL MARIA VERSLUIS 

KRUl(l)SHEER BROEKHUIZEN DER LONT VALKENRIJK SCHULING 

1 Gijsbert Bik en dr. van lzaak Kruisheer zn. van Jan dr. van Cornelis Willem zn. van Jacobus van der dr. van N.N . en. N.N. zn. van Karel Schuling dr. Daniel Vers lu is en 
arrigje Boer en Agatha Pijpenzeel Broekhuizen en Neeltje Oosterwijk en Maria Lont en Jannetje Pot en Elisabeth Blom Johanna Goor 

Jacobs Plak Ariense Kooij 

:1makersknecht, pijpenmaakster, winke- rurfverkoper, werkman, broodbakker van 's Hage, op de schoenmaker, koop-
uitdrager liers ter, uitdraagster arbeider, bouwman, Gouwe (1789), won. man, logementhouder, 

baggerman, sjouwer Utrecht (1 815) , Gouda drager Zilveren Her-

(1822-1830) denkingskruis 

>. /ged. Gouda geb./ged. Gouda geb./ged. Sluipwijk ged. Sluipwijk ged. Gouda 9-10-1761 over!. na 1830 ged. Gouda 13-9-1786 
,/11 -5-1796 14/17-4-1802 28/30-4-1783 25-5-1788 over!. Gouda 15-5-1808 Zij tr. (2) Willem Soos overl. Gouda 6-10-1867 ged. Gouda 12-12-1779 
ver!. Gouda over!. Gouda overl. Gouda 3-6-186 overl. Gouda 24-3-1852 (1774-1 841) tr. (2) Gouda 29-8-1827 over!. Gouda 20-1-1827 
26-1 0-1 861 14-6-1877 

tr. Gouda 2-6-1819 otr./tr. Sluipwijk (schepenen) 
23-12-1808/n-1-1809 

12 13 

:;IJSBERT JOHANNES BIK ADRIANA BROEKHUl(J)ZEN 

winkelier 

geb. Gouda 23-12-1823 
over!. Gouda 2-n-1899 

geb. Gouda 16-n-1826 
over!. Gouda 27-4-1871 

tr. Gouda 29-5-1850 

SIMON JOHANNES BIK 

koopman, hoedenwinkelier 

geb. Gouda 30-6-1857 
overl. 's-Gravenhage 14-9-1910 

6 

otr./tr. Gouda 17-5/1-6-1789 

JACOBUS VAN DER LONT 

broodbakker(sknecht) 

geb./ged. Gouda 12/15-6-1796 
over!. Gouda 6-ro-1867 

Maria Swanenburg 

tr. (1) Gouda (schepenen) 27-5-1805 

ELISABETH WILHELMINA 
SCHU(I)LING 

geb./ged. Gouda 14/18-3-1810 
over!. Gouda 17-2-1885 

tr. Gouda 19-5-1830 

CAROLINA VAN DER LONT 

naaister 

geb. Gouda 9-4-1852 
overl. 's-Gravenhage ro-12-1937 

ADRIANA BIK 

's-Gravenhage 6-9-1939 

winkelierster in hoeden 

geb. Gouda 30-5-1884 
overl. 's-Gravenhage 13-9-1968 

Hubertina Wilhelmina Joanna de Goey 
moderedactrice van Het nieuwe modeblad 
geb. 's-Gravenhage 13-9-1912 
overl. Amsterdam 2-8-1990 
dr. van Abraham Hubertus Joannes de Goey en Wilhelmina Antonia Maria Mesker 

15 

Samengesteld door Arie Jan Stassc m.m.v. Leo van der Linden 
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Uitreiking zilveren spelden 

Jan Netelbeek overhandigt de heer 
Groen de z ilveren speld van de 
NGV (foto Frans van Rijckevorsel 
van Kessel uit Den Haag) 

Zilveren speld voor Walter Groen 
Op zaterdag 28 september 2013 
ontving de heer W.A. Groen uit 
Zeewolde, oud-bestuurslid en 
tien jaar webmaster van de af
deling Heraldiek, van hoofdbe
stuurslid Jan Netelbeek de zilve
ren speld van de NGV voor zijn 
jarenlange inzet. Jan roemde 
niet alleen zijn inzet als web
master van deze afdeling, maar 
ook zijn gedrevenheid om aller
lei heraldische informatie te ver
zamelen en digitaal toegankelijk 
te maken. Met zijn inbreng heeft 
hij mede de verdere groei van de 
afdeling mogelijk gemaakt. 

Willem van Zon 

Zilveren speld voor Marianne Borghols-Keijser 
Op zaterdag 26 oktober 2013 vierde de afdeling Am
sterdam en omstreken het 65-jarig bestaan als afde
ling van de Nederlandse Genealogische Vereniging. 
Tijdens de bijeenkomst te Amstelveen reikte 
hoofdbestuurslid Jan Netelbeek aan Marianne 

Jan Netelbeek feliciteert Marianne Borghols-Keijser met 
de net ontvangen zilveren speld (foto Henk Käyser uit 
Pijnacker) 

Borghols-Keijser in haar woonplaats de zilveren 
speld van de NGV uit. 
Ze is sinds 1994 lid van het afdelingsbestuur van 
Amsterdam, beheert al lang de afdelingsbiblio
theek en maakt deel uit van de redactie van het 
afdelingstijdschrift Amstelland. Door haar veel
zijdige inzet is zij de 'Haarlemmer olie' in het be
stuur. Daarnaast was zij vele jaren medewerkster 
van de knipseldienst. 

M. Vulsma-Kappers 

In memoriam Olav Dierckxsens (1948-2013) 
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Op vrijdag 16 oktober jl. is op 64-jarige leeftijd 
Olav Dierckxsens, notaris achtereenvolgens te 
Maarssen, Roosendaal (N-B), Oud-Gestel en 
Kaatsheuvel, overleden. Hij was sinds 1971 lid 
van de NGV en vervulde verschillende bestuurs
functies . Zo was hij bestuurslid van de afdeling 
Utrecht (1979-1982) en van de afdeling West-Bra
bant (1984-1988) en daarna drie jaar voorzitter 
van deze afdeling (1988-1991). Kort daarna werd 
hij eerst lid en al snel vicevoorzitter van de afde-

ling 's-Hertogenbosch/Tilburg (1992-2001) en 
later elf jaar voorzitter (2001-2012). Tevens was 
hij jarenlang voor deze afdeling afgevaardigde. 
In 1989 werd hij lid van het hoofdbestuur en 
kort erna een halfjaar voorzitter van dat bestuur 
(1990-1991) . 
De NGV dankt hem voor zijn inzet en wenst zijn 
vrouw en kinderen sterkte met dit verlies. 

L. F. van der Linden 



:oven: Anton Neggers, 
oorzitter van de afdeling, 

Henk Unij en Wim van Stek ontvangen de zilveren speld 
Op 5 november 2013, op de voor- Kempen- en Peelland verschijnt. 
avond van het 60-jarig bestaan van de Als waardering voor zijn vele 
NGV-afdeling Kempen- en Peelland, werk en zijn tomeloze inzet voor 
hebben te Eindhoven Henk Unij de NGV en de afdeling in het 
en Wim van Stek de zilveren speld bijzonder ontving hij uit handen 
van de NGV ontvangen. De dag zelf van Marius Krooswijk de zilve
staat in het teken van de presentatie ren verenigingsspeld. 
van het tweede Kwartierstatenboek 

~ikt het eerste exemplaar van 
et nieuwe kwartierstatenboek 
it aan Henk's echtgenote 
::i,cqueline 

van Kempen- en Peelland. Dit boek 
bestaat uit 106 kwartierstaten. Met 
voorouders tot in de zesde generatie 
zijn per kwartierstaat 63 personen in
clusief de proband opgenomen, wat 
in totaal maar liefst 6.678 personen 
zijn. Het boek beslaat niet alleen een 
tijdperk van meer dan 200 jaar, maar 
wederom een groot deel van Neder
land en zelfs daarbuiten. Zowel voor 
het eerste boek (1999) als nu ook voor 
het tweede Kwartierstatenboek (2013) 
heeft Henk Unij, als samensteller van 
het boek, een belangrijke bijdrage ge
leverd. Maar ook als redactielid van 
het Mededelingenblad gedurende 
meer dan 20 jaren heeft Henk het 
nooit aflaten weten. Het is zeker niet 
teveel gezegd dat ieder kwartaal mede 
dankzij hem het afdelingsblad van 

Op deze dag is ook Wim van 
Stek in het zonnetje gezet. Tien
tallen jaren lang de vraagbaak 
voor CALS maar even zolang en 
zelfs tot op heden is hij nog steeds 

Marius Krooswijk reikt 
de zilveren speld uit aan 

Wim van Stek 

)nder: Marius Krooswijk reikt 
e zilveren speld uit aan Henk 
Jnij 

Zilveren speld voor Jan Roggenkamp 
Jan Roggenkamp is van 1999 tot 2002 secretaris 
geweest van de NGV-afdeling Amersfoort en om
streken. Hij heeft de uitvoering van de secreta
riële werkzaamheden van deze afdeling grondig 
gestroomlijnd en aangepast aan de mogelijkhe
den van het digitale tijdperk. Hij heeft de eerste 

actief bij de helpdesk van GensDataPro. 
Trouwe bezoekers van de ledenbijeenkomsten 
van de NGV-KPL in 't Trefpunt te Eindhoven 
zouden maar wat raar opkijken als Wim met 
zijn computer daar niet aanwezig zou zijn, links 
achter in de zaal en indien gewenst staat hij met 
raad en daad en bij vragen iedereen te woord. 
Als waardering voor zijn vele werk en inzet heeft 
Wim door Marius Krooswijk, secretaris hoofdbe
stuur NGV, de zilveren verenigingsspeld opge
speld gekregen. 

De foto's zijn gemaakt door Ger Kleinbergen. 

Marie-Louise van Wijk-van Duurling 

website van deze afdeling gebouwd en die tot 
op heden (november 2013) bijgehouden. In ver
band met zijn leeftijd wil hij deze taak binnen
kort overdragen aan de huidige secretaris. Sinds 
2002 heeft hij zich vele malen ingezet bij activi
teiten van zijn afdeling. Bij de organisatie van de 
viering van het 60-jarige jubileum van de NGV 
in 2006 in Utrecht heeft Jan een belangrijke rol 
vervuld. Verder is hij contactpersoon voor zijn af
deling met de Historische Kring Leusden, onder 
andere in verband met het gezamenlijke bezit 
van een beamer. In de afdelingsledenvergadering 
van 19 november 2013 in Amersfoort reikte NGV
secretaris Marius Krooswijk de zilveren speld uit 
aan Jan Roggenkamp. 

Thijs van Veen 
Marius Krooswijk (rechts) spreekt 
jan Roggenkamp toe (tweede van links) 
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Kort verslag Algemene Vergadering van 30 november 2013 te Utrecht 

Helaas waren op deze Algemene Vergadering vijf 
afdelingen door allerlei oorzaken niet vertegen
woordigd. Het hoofdbestuur hoopt dat we bij de 
volgende vergadering weer allen aanwezig kun
nen zijn. De vergadering werd wederom voorge
zeten door Jan Limpers, tot aan de verkiezing van 
een nieuwe voorzitter. 
Agendaverzoek was om eerst over de opzet van 
Gens N ostra te praten en daarna over de begro
ting. 
Het verzoek om de functionele afdeling Familie
organisaties (FO) om te zetten naar een Dienst, 
is ingetrokken omdat hierover eerst de ledenver
gadering van de afdeling FO een besluit moet 
nemen. Evenals van de afdeling WNB is het be
stuur van de afdeling FO overgenomen door het 
hoofdbestuur omdat er bij beide afdelingen geen 
bestuur meer is. 
Hans Bauer liet weten welke bezwaren hij tegen 
de totstandkoming van de agenda had en dat hij 
bij sommige agendapunten een andere mening 
zou laten horen. Hij treedt per 1 december 2013 

af als lid van het hoofdbestuur. Een van zijn voor
naamste grieven is dat alles wat door Robert Phi
lippo, hemzelf en de andere hoofdbestuursleden 
is gedaan nu voor niets gedaan blijkt te zijn. 
De verslagen van de Algemene Vergaderingen 
van 20 april en 28 september 2013 leverden geen 
grote onoverkomelijkheden op en werden vastge
steld. Voor wat betreft de bijlagen werd verzocht 
voortaan duidelijker aan te geven waar zij bij ho
ren. 
Bij de conceptbegroting 2014 ging het vooral om 
het voorgestelde bedrag voor Gens Nostra. Na 
discussie is het budget voor Gens Nostra vastge
steld op € 130.000. Hierdoor is er in 2014 een 
tekort van € 20.000 op de begroting. Er is voor 
Gens Nostra geen beleidswijziging te verwach
ten. De nieuwe redactie denkt acht à tien num
mers te kunnen realiseren in 2014. De begroting 
is bijges teld en aangenomen. 

De huisvesting van het Verenigingscentrum (VC) 
baart zorgen. Het schouwen door een bouwkun
dige is geen onnodige zaak. De plannen voor een 
andere opzet van het gebruik van het gebouw zul-

len investeringen vragen. Hiervoor zal nadrukke
lijker geld gereserveerd en geoormerkt dienen te 
worden. 
We hebben een nieuwe voorzitter (Toon van 
Gestel uit Tilburg) en een nieuwe penningmees
ter (Fred Oorsprong uit Lienden). De Algemene 
Vergadering hoefde er niet lang over te denken. 
Beiden werden met algemene stemmen in func
tie benoemd. 
Na de pauze, onder leiding van de nieuwe voor
zitter Toon van Gestel, hoorden de aanwezigen 
iets over de plannen van de functionele afdeling 
Heraldiek, met name de wens van deze afdeling 
voor meer zelfstandigheid. Zij beloofden overleg 
te voeren met het hoofdbestuur van de NGV en 
de volgende Algemene Vergadering erop terug te 
komen. 
De Stuurgroep is opgeheven en de voorzitter be
dankte de leden die hieraan hun tijd en energie 
hebben gegeven. 
De nieuwe hoofdredacteur van Gens N ostra, Frits 
van Oostvoorn, gaf uitleg over de nieuwe samen
stelling van de redactie en waar de nieuwe redac
tie mee bezig is. Wij wensen hen veel succes. Een 
nieuwe Gens Nostra van hun hand is in februari 
2014 te verwachten. Van de 'oude' redactie, onder 
leiding van Leo van der Linden, kunnen we in de
cember 2013 een dubbelnummer tegemoet zien, 
een themanummer over binnenschippers. 
Het rapport Functionaliteit VC, Fase 1 inventari
satie, werd goed ontvangen. Nog liever hadden 
sommigen uitgebreidere voorstellen verwacht 
maar die komen de volgende keer aan de orde. 
Bas Lems liet zien hoe de digitalisering in zijn 
werk gaat. 
De voorzitter bedankte Martien van de Donk en 
J ochen Rengers voor hun hulp bij het opstellen 
van de begroting 2014 en Jan Limpers voor zijn 
hulp aan het hoofdbestuur. Deze dank werd ver
gezeld door applaus vanuit de zaal. 
D e volgende Algemene Vergadering van de NGV 

is op zaterdag 17 mei 2014. 

Marius Krooswijk, secretaris 



Sluiting Verenigingscentrum rond de jaarwisseling 
Dit jaar is het Verenigingscentrum (VC) gesloten 
van 22 december 2013 tot en met 3 januari 2014. 

In 2014 is iedereen vanaf zaterdag 4 januari 2014 
weer van harte welkom in ons VC. 

Twaalfde Duitslanddag in het Verenigingscentrum te Weesp 
Op zaterdag 1 februari 2014 zal voor de 12d• keer 
de Duitslanddag worden gehouden in het Ver
enigingscentrum in Weesp. Ook op deze dag is 
de aanwezigheid van bestuursleden van de West
deutsche Gesellschaft für Familienkunde (Rijn
land/Rheinprovinz) met hun zoek-PC's toege
zegd. Verder net als voorgaande jaren uit onder 
meer Dortmund, Hessen, Oost-Duitsland, het 
Osnabrückerland, het Tecklenburgerland, West
falen , Wolhynië in Oekranië, de Arbeitsgemein-

Agenda 
Januari 2014 

8-jan 20.00 uur. Afdeling Hollands 
Noorderkwartier 
Louise de Colignystraat 20, gebouw 't 
Trefpunt, Alkmaar 
Nieuwjaarsbijeenkomst. Presentatie 
van de Historische Vereniging 
Harenkarspel. 

8-jan 20.00 uur. Afdeling Utrecht 
Blauwe zaal van de Tuindorpkerk, Prof. 
Suringarlaan 1, Utrecht 
Nieuwjaarsbijeenkomst. 

9-jan 14-00 uur. Afdeling Amersfoort en 
omstreken 
Studiezaal Archief Eemland, 
Stadhuisplein 7, Amersfoort 
Genealogisch spreekuur. 

9-jan 20.00 uur. Afdeling Delfland 
Kerkelijk Centrum Delfgauw, 

Zuideindseweg 7, Delfgauw 
Lezing door Frits van Ooststroom: 
Boerderijen in Midden-Delfland. 

II-jan 14.00 uur. Afdeling Twente 
Grotestraat 207, Borne 
Lezing door Wil Schackmann: 
Maatschappij van Weldadigheid. 

schaft Ostdeutscher Familienkunde (Polen, Rus
land, Baltische Staten) en de WGOD (Werkgroep 
Genealogisch Onderzoek Duitsland). En vanzelf
sprekend staan ook onze eigen talloze Duitse 
bronnen en indexen ter beschikking, waar u ook 
op plaatsnaam kunt zoeken. Leden en niet-leden 
zijn van harte welkom van ro.30 tot 16.00 uur 
aan de Papelaan 6 in Weesp. De toegang is gratis! 
Voor meer informatie kunt u terecht op telefoon
nummer 0294-413301 of via e-mail info@ngv.nl. 

16-jan 20.00 uur. Afdeling Oostelijk West-
Friesland 
Kerkebuurt 169 - gebouw, Berkhout 
Lezing door Jaap Cuperus: Naar Indië? 
Hoe pak ik dit aan? 

16-jan 20.00 uur. Afdeling Amersfoort en 
omstreken 
Kerkelijk Centrum 'De Brug', 
Schuilenburgerweg 2, Amersfoort 
Lezing door Jan Limpers: Presentatie van 
het gratis stamboomprogramma Aldfaer. 

16-jan 20.00 uur. Afdeling Land van Cuijk en 
Ravenstein 
Beerseweg 9, Mill 
Lezing door Bert Willemsen: Met hond 
en hondenkar terug in de historie. 

21-jan 20.00 uur. Afdeling Kempen- en Peelland 
Gemeenschapshuis 't Trefpunt, België-
plein 20, Eindhoven 
Lezing door Piet Aarts: Schepenbank-
protocollen - een belangrijke bron voor 
genealogisch onderzoek. 

24-jan 20.00 uur. Afdeling Den Helder en 
omstreken 
Dollardlaan 202, Den Helder 
Lezing door Herman Rijswijk: 
Genealogisch bewijs in niet-kerkelijke 
bronnen. 
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'- Addenda et corrigenda 

De familie Van Woelderen in Grave en het land van Cuijk 
Gens Nostra 66 (2011), pag. 79-113, pag. 638-639; 67 
(201 2), pag. 666-667-

- pag. 666, noot n. Met Schuyleman wordt bedoeld ... , 
lees: Met Schuyleman wordt waarschijnlijk bedoeld 
Drs. L.S . Schuyleman (19n-1996). 

Arie Jan Stasse, Utrecht 

Bij de kwartierstaat van vaderskant van Hella Haasse 
(1918-2011) 
Gens Nostra 67 (2012), pag. 42-43 

Nummer 1. 

a. Willem Hendrik Haasse is geboren 19-5-1889 (i.p.v. 
1888). 

b. De moeder van Hella heet Diehm Winzenhöler, niet 
Diehm Winzenhoehler of Diehm genannt Winzen
höler. 

c. De vader van Johannes van Lelyveld heet ook van Le-
lyveld. 

De bovenste foto op pagina 43 betreft Hella's grootou
ders van moederskant, te weten: Anne de Vries en He
lena/Hélène Weitzel. 

Thijs Kramer 

Het belang van belenders. Sprangse voorouders van 
Maeijke Goijaerts 
Gens Nostra 67 (2012), pag. 61-70 

- pag. 69: 
48. Jan van Amerzoyen. 

De scheiding en deling 'Jans kynderen van Ameron
gen(?)' vond plaats in 1481.' 

50. Adriaen Jansen, was eigenaar van land in Zuide
wijn ten zuiden van de Oude Straat. 2 

Noten 
r. Gemeentearchief Waalwijk, Rechterlijk archief 

Sprang, inv.nr. 42, pag. 26. Op 1 juli 2013 is dit ar
chief overgegaan naar SALHA, Streekarchief Langs
traat Heusden Altena te Heusden. 

2. V. Wikaart (e.a.) , 'Nijet dan water ende wolcken': de on
derzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdronken 
Waard (1521-1523), Tilburg 2009, pag. 194: Boijen 
Thonissen, Jan Gilliszoen van Ameroijen de jonge, 
wonende te Sprang en Jan Heijmanszoen wonende 
Capelle, zeggen dat zij en hun ouders gedeeld heb
ben de goeden van Adriaen Janssen, hun grootvader, 
die hij bezat in Capelle in het ambacht van Zijdewin
de ten zuiden van de Oude Straet. Brieven daarvan 
zouden achtergehouden zijn door Willem, zoon van 

Adriaen Janssen, en IJeken, nu zijn weduwe, wonen
de in Sprang, 24-4-1523; idem, pag. 209: Boijen Tho
nissen 'ter Capelle', Jan Gilliszoen van Ameroijen te 
Sprang, Sijmon Gilliszoen te Sprang en Cij Adriaen 
Janssendochter, moeder van Jan Gillissen en Sijmon 
Gilissen, wonende te Sprang, 'gehoirt jegens die 
voirs. IJde Willem Adriaenssen weduwe', verklaar
den dat Adriaen Janssen, 'heurluijder vader en oude 
vader' eigenaar was van land buiten de Oude Straet. 
!Jde Willem Adriaenssen weduwe verkreeg brieven 
van twee gaarden van 'die van Leerbrouck', gekomen 
van de zuster van Adriaen Janssen, 10-5-1523. 

Arie Jan Stasse, Utrecht 

Driemaal een Zilveren speld in Middelburg 
Gens Nostra 67 (2012), mededelingen, pag. 45 

'Mevrouw E.J. (Els) Rentmeester-de Haas werkte jaren
lang mee aan de werkgroep Luteijn die genealogieën 
publiceerde van katholieke families in Zeeland.' De 
werkgroep betreft de werkgroep Blasijntje Danckaerts 
en niet Luteijn. 

Ferrie Moubis, Hulst 

Nieuw zicht op Hendrika Bisschop met 55 nieuwe 
kwartieren vóór 1650 
Gens Nostra 68 (2013) pag. 131-144 

- pag. 135, kwartier n7. (Mar)grietken Joachims over!. 
tussen 24-2-1596• en 15-2-1599.2 

- pag. 135, kwartier 176. Jan Adriaens Locht wordt 
nog genoemd op 4-2-1577 en 19-6-15793 en op n-4-
1580(?).4 

- pag. 140, kwartier 383. Aleyt Gerits tr. (2) vóór 7-n-
15705 Adriaen Aerts (nageslacht Verster),6 ook nog 
heemraad van Klein-Waspik 1574-7 

- pag. 140, kwartier 469. Anthonis Zijmensz was we
duwnaar van Baardwijk.8 

- pag. 140, noot 105 .... over de jaren 1650-1572, lees: 
over de jaren 1560-1572. 

- pag. 142, kwartier 936 . Zie voor een genealogisch 
fragment van Pauwel Gerwijnz het hier in noot zes 
genoemde boek van A.J . Menalda-van der Hoeven, 
pag. 214-215. 

- pag. 143, noot 163. Toevoegen: C. van Beek [met L.F.W. 
Adriaenssen], De familie Van Beek en aanverwante ge
slachten, in het bijzonder Oerlemans, 's-Hertogenbosch 
1996, pag. 450-467. 

Noten 
r. Regionaal Archief Waalwijk (RAW) , ra Klein-Waspik 

17, fol. 87v. 



2. RAW, ra 's-Grevelduin-Capelle 37, fol. 107v. 
3- Regionaal Archief Tilburg (RAT) , ra Dongen 93, fol. 

164v. 
4. RAT, ra Dongen 94, fol. 5. 
5. RAW, ra Klein-Waspik 18, fol. 13-
6. A.J. Menalda-van der Hoeven, Van der Hoeven (Be

soyen) en een speurtocht in de Langstraat (vanaf om
streeks 1500 tot 1650) , 's-Gravenhage 1973, pag. 243-

245· 
7. RAW, ra Klein-Waspik 16, fol. 68. 
8. Vergelijk noot 6, pag. 216. 

Arie Jan Stasse, Utrecht, i.o.m. de auteur 

Kwartierstaat Hermanus Christiaan Maria (Herman) 
Emmink (1927-2013) 
Gens Nostra 68 (2 013), pag. 146-147 

Herman Emmink is overleden Laren 25-3-2013, i.p.v. 
13-3-2013. 

Arie van Herk, Barneveld 

Uiteindelijk gevonden: een voorouder die zijn hoofd 
kwijtraakte: Andries Schwartz in 1616 
Gens Nostra 68 (2013) , pag. 148-152 

M.b.t. de Maastrichtse kwartieren van Maria Catharina 
Turnau: 
13. Catharina Francot, inderdaad ged. Maastricht (ge

ref.) 17-4-1667. 

26. Aer(noud)t Frankot(t), ged. Stokkem (B) (r.-k.) 2-2-
1633, maasschipper, wonende scheep, overl. na 
27-8-1684,1 otr./tr. (1) Dordrecht 29-10/12-n-1662 
Maria Stassen ,2 j.d. van Eijsden (mogelijk Marij 
Stassen die kort voor Pasen 1656 (1657?) belijde
nis deed ten huize van br. Panhuijs wonende op 
de 'Crommaas' bij Luik (= Herstal)) , woont op de 
Nieuwe Haven te Dordrecht, begr. ald. (Grote Kerk) 
n-6-1663 (als vrouw van Arent Franckot); otr./tr. (2) 
Dordrecht/Zwijndrecht 16/30-3-1664 

27. Aeltjen Jans Cuijpers, ged. Zwijndrecht 16-3-1642. 
52. Henricus Francot, 'Leodius' (van Luik), vermoede

lijk identiek met maasschipper Henrick Franckot, 
vermeld 1628 en 16293 en met Henricus Francot, 
overl./begr. Stokkem (B) 18/ 20-4-1 666, tr. Stokkem 
(B) (r.-k.) 24-n-1626 

53 . Catharina Noetmans, overl. Maastricht 1701.4 

54. Jan Lambertsz. Cuijper(s), schout van Zwijndrecht, 
wedn., tr. Zwijndrecht 4-5-1659 

55. Dircxken Jansdr, j.d. van Dordrecht.5 

Noten 
1. Regionaal Archief Dordrecht (RAD) , O.N.A. 375. 
2. Gens Nostra 43 (1988), pag. 125. 
3. Gemeentearchief Venlo, Oud Archief Venlo 930. 
4. Nationaal Archief, Raad van State, d.d. 6-9-1701. 
5. RAD, O.N.A. 326, d.d. 6-n-1681. 

Arie Jan Stasse, Utrecht 

PUBLICATIE. 
Maatregelen tegen 
bedelen, Assen d.d. 
1 december 1822 

De GOUPERNEUR van de provincie DRENTHE, 
Daartoe bij Koninklijk befiuit van 6 november 182• n•. 15 

gelast, herinnert, biJ dezen, d: belnnghebbenden, dat de bedela• 
,ij, uf het bedelen lan&s de huizen, bij 's Landswetten, vcrbod5n 
zijnde, Zijne Maje!le,t, als nu, betrekkelijk dit onderwerp ver• 
01de 11d heeft: .,dat de genen, die, acht dagén; na rie bekend
,, 01aking hiervan, zullen bevonden wordeq, buiten de G<.·mecm: 
"ten, wa:ir · zij woonáchtig zijn, of te Huis ·behoórcn, te l,ede 4 

u /en, in bewaring gehomen en , zonder uidl:el, zullen worden 
"opgezonden, naar ecne der Kolonien va_n de Maatlchappij van 
., Weldadigheid!' 

;, Dat •1ervolgens ook, die zelfde maatregel z,l worden toog~
., past, Op hen , dlc bed,,/,:,,• bJnncn de CcmCcrnc .• waar zij woo n

. , , achrig zijn, hun vast. ve1bhjf houden, of eigenlijk te hu•.•· be• 

1,hooren." · : 
Gedaan in 'a Lands·Huis binnen Asfen, den I december 18••• 

D: GOUVERNEUR voornoemd, 

P. H O F S T E D E. 

Te AIS&n, bij C. ,11n G0R.COM, ptovindiale Dsukker, 
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Albertus Zwartkruis & Elisabeth Geertruida Jansen 

Albert Zwartkruis 

Albertus Zwartkruis, geb. Elst (Gld) 29-5-1867, kleermaker, winkelier en herbergier, overl. Valburg 7-1-
1937, zn. van Willem Zwartkruis (1825-1868) en Johanna Derksen (1823-1889), tr. Valburg 12-11-1896 
Elisabeth Geertruida Jansen, geb. Valburg 20-10-1864, overl. Valburg 25-6-1935, dr. van Adolf Jansen 
(1827-1891) en Bartholina Berns (1825-1906) . 

Uit het huwelijk werden te Valburg vier kinderen gebo
ren, te weten: 
1. Wilhelmus Adolfus Zwartkruis (1897-1967). 
2. Engelbertus Johannes Zwartkruis (1899-1956). 
3- Johanna Geertrudes Zwartkruis (1900-1972). 
4- Elisabeth Bartholina Zwartkruis (1901-1994). 
Albertus leidde ook mensen op in het kleermakersvak 
waaronder zijn beide zonen. Met zijn gezin woonde 
hij in Valburg in een pand met daarin ondergebracht 
een kleermakerij, een kruidenierswinkel en een her-

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

berg. De kleermakerij was het hoofdbestaan. Albertus 
Zwartkruis en Elisabeth Geertruida Jansen zijn mijn 
grootouders en Wilhelmus Adolfus Zwartkruis is mijn 
vader. Mijn vader verruilde wegens de opkomst van de 
confectie-industrie zijn kleermakersvak voor dat van 
horeca-ondernemer en kruidenier. 

De foto's zijn begin 1900 gemaakt door foto-atelier 
Born te Nijmegen. 



is de andere niet 

wartierstaatvirussen, deel 2 

Oei wat besmettelijk 
virussen woekeren 
in de Capelle's in 't 

Brabantse land. 

B., apotheker, als 
virusbestrijdingsman 

haalt de kwartieren uit 't 
foute verband' 

Maria Cornelis Boogaard, bekend uit een vorig ar
tikel, 2 bleek twee maal af te stammen van Michiel 
Jan Claesz: één maal uit zijn eerste huwelijk met 
Lijske Geldens, en één maal uit zijn tweede hu
welijk met Janneken Hendricks. Alle drie bleken 
zij in de literatuurJ rijkelijk voorzien van voorou
ders, helaas zonder verwijzing naar de bronnen 
waaruit dat voorouderschap zou blijken. En die 
voorouders werden vervolgens door velen kritiek
loos overgenomen. Toen de bronnen echter wer
den doorgenomen, bleek allengs dat de juistheid 
van die afstammingen de toets der kritiek niet 
kon doorstaan. Zo slopen ongewild foute voor
ouders van de ene naar de andere kwartierstaat: 
er waren kwartierstaatvirussen ontstaan. Vrijwel 
alle voorouders die ik gretig uit de literatuur had 
geplukt, moesten worden geschrapt. Wat er voor 
in de plaats kwam, was maar minimaal. 
Hierna worden Michiel Jans, zijn vrouwen en 
hun voorouders een voor een besproken. 

De (groot)ouders van Michiel Jan Claesz 
Als ouders van Michiel worden in de bronnen 
Jan Claesz en IJfken of Eva Jans genoemd. 4 Dat is 
juist. Hun kinderen waren Cornelis, Henrick en 
Michiel Jansz. Of Eva een Jansdóchter was, moet 
betwijfeld worden. Mogelijk is met Jans bedoeld 
te zeggen: Jans weduwe. In ieder geval had zij 
een broer Peter Hendricks. 5 Dat zij ook een zoon 
Hendrick had, zou er op kunnen duiden dat haar 
vader Hendrick heette. Haar ouders zijn nog niet 
ontdekt. 
Als vader van Jan Claesz wordt vaak Claes Jans 
Back genoemd. Dat lijkt op een complexe patro
niemenval:6 Jan Claesz als zoon van Claes Jans 
en de toenaam Back bij Claes Jans omdat één 
zoon van Michiels broer Cornelis Jan Claesz de 
toenaam Back gaat voeren. Er is weliswaar een ar
tikel waarin zowel Michiel als Cornelis Jan Claesz 
met de toenaam Back worden genoemd,? maar in 
de bronnen zijn zij nooit als zodanig aangetrof
fen. Hendrick, zoon van Cornelis Jan Claesz voer
de de naam Back omdat hij - inclusief toenaam 
- is vernoemd naar zijn moederlijke grootvader. 
Cornelis was namelijk gehuwd met Bastiana 
Henricks, dochter van Henrick Henricks Back.8 

Vader Jan Claesz wordt voor het eerst genoemd 
in Capelle in 1586.9 Daar woonden nadien ook 
zijn weduwe en zoons Michiel en Cornelis. Claes 
Jans Back daarentegen komt veelvuldig voor in 
Klein-Waspik, maar was al voor 1557 overleden. 
In de periode tussen 1557 en 1586 is er niets aan-

1. Een ollekebolleke is een dichtvorm, in 
Nederland geïntroduceerd door drs 
P. Het bestaat uit twee strofen van 
vier regels op het ritme van olleke
bolleke-knol. De eerste regel bevat een 
uitroep, de tweede het onderwerp, 

Stockman. Onderzoek naar een 
Sprangse familie', in: Gens Nostra 67 
(2012) , pag. 373-384. 

De patroniemenval is hier complex 
omdat een verband is gelegd tussen 
een familienaam die in de vrouwelijke 
lijn vererfde op één nakomeling 

de zesde regel bestaat uit één woord 
van zes lettergrepen waarvan de 
klemtoon op de vierde lettergreep ligt, 
en regel vier en acht rijmen, zie: drs 
P. et al, Dartele dactylus Amsterdam 
1984. Deel 1 over Brabantse 
kwartierstaatvirussen verscheen in: 
Gens Nostra 66 (2011) , pag. 156-171. 

2. B. van Dooren, 'Bogaart, Prins of 

3. Zie: J.L. Braber, Kwartierstaat Braber
Vos, Dreischor 1983. 

4. Streekarchief Langstraat Heusden 
Altena (= SALHA), Rechterlijk Archief 
(= ra) Capelle 60, fol. 28v, ra Sprang 
53, fol. 119. 

5. SALHA, ra Capelle 61, fol. 225v. 
6. Voor de definitie van patroniemenval: 

zie: B. van Dooren , ' De 
patroniemenval of Hoe Bertram 
de Bruijn aan zijn naam kwam', in : 
Gens Nostra 66 (2011), pag. 417-427. 

(en dus niet toebehoorde aan de 
desbetreffende persoon) en dezelfde 
famil ienaam van een ander bij wie 
toevallig voornaam en patroniem 
pasten . 

7. M. van Wijk, 'Genealogie Back' 
in: Genealogisch Tijdschrift voor 
Midden- en West-Noord-Brabant en de 
Bommelerwaard 9 (1985) , pag. 65 e.v. 

8. SALHA, ra Capelle 59, fol. 159v. 
9. SALHA, ra Capelle 58, fol. 12v. 
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getroffen dat wijst op een relatie tussen deze twee 
personen. Claes uit Klein-Waspik had wel een 
zoon Jan, maar uit niet één akte is tot op heden 
gebleken dat hij de Jan Claesz is die in 1586 in 
Capelle opduikt. De ene Jan was dus de andere 
niet. Helaas zijn Jan Claesz' en Eva's ouders nog 
niet ontdekt. 

Jan Jacobsz Back 

Claes Jansz Back 

1 

Jan Claesz 

Michiel Jan Claesz 

X 

Yfke Jans 

Lijsbeth Geldens: zie schema 2 

XX 

1 Janneken Henricks: zie schema 3 1 

Schema 1: kwartieren Michiel Jan Claesz volgens 
J.L. Braber: de rode namen dienen te vervallen.'0 

Anthonisz ontbrak. Ook in andere aktes waarin 
deze personen werden genoemd, ontbrak Gel
den. 15 En de ultieme akte was de erfdeling tussen 
de erfgenamen van Tonis Rommen: Rom Tonis , 
Willem Tonis , Joost Tuenis' weduwe en kind, 
Claes Tonis en Maeijcke Tonis, Adriaen Tonis en 
Toniske Tonis.16 Géén Gelden. 
Toen Gelden vervolgens met andere Toniskinde
ren dan die van Tonis Rommen werd aangetrof
fen , kwam het vermoeden op dat er ooit een ver
keerde stel ouders was gekozen. Zowel in 1578 als 
in 1587 werd Gelden vermeld in gezelschap van 
Joost Thonisz en Jobke Thonisdr.17 Helaas zijn 
van hen nog geen ouders gevonden. 
In 1578 wordt Joost Thonisz met het alias Groen op 
genoemd, 18 later komt hij voor als Groen. 19 Zowel 
Joost als Gelden hadden een zoon Huijbert. In 
die richting zal verder gezocht moeten worden, 
maar tot op heden heeft dit nog niet tot resultaat 
geleid. 

Schema 2: kwartieren Lijsbeth Geldens volgens ].L. 
Braber: de rode namen dienen te vervallen.2° 

De ouders van Gelden Anthonisz 
Lijske Geldens, de eerste vrouw van 
Michiel Jan Claesz, was de dochter 
van Gelden Anthonisz en Willemke 
Jans. 11 Als ouders van Gelden An
thonisz zijn wel Anthonis Rommen 
en Lijntke J oosten genoemd. Op het 
eerste gezicht leek dit juist. Gelden 

1 Pauwels Geenv. 1 Arike Com. Gerits de Leeuw x Marike 

Rom Anthonisz Joost Pauwel Geenvijns Gerit Corns de Leeuw x Katherijn 

Anthonis Rommen Lijntke J oosten Com. Gerits x Dirck Melen de Leeuw 

Jan Michiels x Catelijn Com G de Leeuw 

Gelden Anthonisz X Willemke Jans had een dochter Lijntke12 en in 1593 
droeg Neltken Peeters, weduwe van 
Rom Anthonisz, aan Gelden Antho-
nisz twee delen over in ½ morgen 

Lijsbeth Geldens x 
Michiel Jan Claesz 

zaailand.1J Verder zoekwerk leverde 
echter raadsels op. In 1577 werden de nazaten 
van Thonis Rommen samen genoemd: Rombout 
Anthonisz, Thoenke Thonis Romdr, zijn zus , 
Wouter Jan s, geh u wd m .e t Marike Thonis Romdr, 
Margriet Claes Thonis Romsz. weduwe.14 Gelden 

De ouders van Janneke Hendricks 

10. J.L. Braber, kwartierstaat Braber-Vos, 
Dreischor 1983, kwartieren 3186, 
6372, 6373, 12744, 25488. 

11. SALHA, ra Capelle 60, fol. 6, 9. 
12. Idem, fol. 9. 
13. SALHA, ra Capelle 58, fol. 121v. 
14. SALHA, ra Capelle 56, fol . 7v. 
15. SALHA, ra Capelle 55, fol. 69v, 84. 
16. SALHA, ra Capelle 54, fol. 105v. 
17. SALHA, ra Capelle 56, fol. 31 en ra 

Michiel Jan Claesz' tweede vrouw heette Janneke 
Hendricks. Zij testeerde met haar man in 1612.21 

In d e akte werd zij Jann ek e H endr icks genoemd, 
maar in de index met de toenaam Back. Dat Mi-

58, fol. 35v. 
18. SALHA, ra Capelle 56, fol. 31. 
19. SALHA, ra Sprang 50, fol . 215v. 
20. J.L. Braber, kwartierstaat Braber-Vos, 

Dreischor 1983, kwartieren 7716, 
7717, 7719, 15432, 15434, 24912, 
24913, 30868, 30869, 49824, 
49825; n.b.: Catelijn Cornelis Gerits 
de Leeuw is niet de dochter van 
Cornelis Gerits de Leeuw en Dirick 

Melen , maar van Cornelis Gerits 
de Leeuw en Marike, dochter van 
Sijmon Gielisz van Ammeroijen: zie 
daarvoor o.m.: SALHA, ra Sprang 
71A, fol. 28, ra 43, fol. 224, fol. 238, 
ra 46, fol. 99v. Braber lijkt hier van 
een gelijknamige grootvader en 
kleinzoon De Leeuw één persoon te 
maken. 

21. SALHA, ra Capelle 60, fol. 97v. 



chiel en zijn broer Cornelis Jan Claesz veel met 
de familie Back te maken hadden, blijkt duidelijk 
uit vele aktes en bleek ook al uit bovenstaande. 
Waarom Janneke Hendricks ook Back genoemd 
werd, is niet duidelijk. In Vrijhoeve kan men 
vinden dat zekere Wouter Thomasz in 1613 een 
akkoord sloot met de erfgenamen van Hendrick 
Adriaens en Neltken, zijn huisvrouw, met name 
Michiel Jan Claesen, Adriaen Cornelis Aerts en 
Handrick Handricks, vanwege het besterf van 
Hilleke Peetersdr. De erfgenamen moesten Wou
ter 18 gulden betalen. Op 20 maart 1613 beken
den Michiel Jan Claesz en Adriaen Cornelisz, 
mede vanwege Handrick Handricks, dat Wouter 
Thomasz aan Geerit Handricks, hun huisvrouws 
broer, drie gulden had gegeven en aan de erfge
namen drie gulden om een gerechtelijk aanzoek 
te doen om Hilleke Peetersdr te zoeken. 22 Hieruit 
blijkt niet dat het om Handrick Adriaens Back 
gaat. Ook blijkt er niet uit dat de erfgenamen ook 
de kinderen van deze Handrick waren. Het enige 
dat men kan afleiden is dat Geerit Handricks een 
broer was van de huisvrouwen van Michiel Jan 
Claesz en Handrick Handricks. 
In Sprang werd een akte uit 1605 gevonden met 
een losse bijlage die niet erg toegankelijk leek. 
Maar de inhoud verduidelijkte bij nadere bestu
dering veel: op 14 december 1605 droegen Cor
neliske, weduwe van Handrick Jan Michiels, 
voor de helft, en Janneke Handrick Jans, Ariaen 
Cornelisz, gehuwd met Lijntke Handrick Jansz, 
mede vanwege Hilleke Pietersdr en Toentken Jan 
Michielsdr, elk voor 1/ro deel, aan Aert Tonisz de 
Greeff een geseet met getimmerte en geboomte 
over, oost Aert Jan Rommen, west Toenke Jan Mi
chielsdr. 2J De losse bijlage toonde de afbetaling 
van termijnen van de schuld. In 16ro gebeurde 
dat aan Neltke Hendrick Jan Michiels weduwe, 
waarbij er ook geld was uitbetaald aan Gerit 
Hendricks, Michiel Jans, gehuwd met Janneke 
Hendricks en Toniske Jan Michiels. Er werd op 
een andere plek zelfs expliciet vermeld dat Gerit 

Hendricks Neltkens zoon was. In 1613 werd er 
uitbetaald aan Adriaen Cornelisz, gehuwd met 
Lijntge Hendricks, Michiel Jans, gehuwd met 
Jenneke Hendricks, mede voor Hikken Pieters 
en Henrick Henricks Boes, en aan Toniske Jan 
Michiels .24 

Door deze akte wordt duidelijk dat Janneke Hen
ricks de dochter was van Henrick Jan Michiels en 
Corneliske/Neltke. Mogelijk is deze Neltke her
trouwd met Hendrick Adriaens Back en werd in 
de index dochter Janneke daarom Back genoemd. 

Schema y voorouders van Janneke Henricx volgens 
].L. Braber: alle dienen te vervallen.25 

1 Adriaen Jans Back 1 

1 

Adriaen Gerits de Roij 

1 

X 

Elisabeth ( Lytmaet) 

1 

1 Henrick Adriaens Back x Margriet Adriaen Gerits de Roij 1 

1 

1 

Adriaen Henricks Back 

1 

X 

Anna Lenerts 
1 

1 

Henrick Adriae; s Back de oude 1 

Neelke N.N. 
1 

Janneke Henricx x Michiel jan Claesz 1 

Jan Michiels: eerste twijfel 
Zoals al gezegd waren bovengenoemde perso
nen voorouders van Maria Cornelis Boogaard, 
gedoopt in 1747. Bij het samenstellen van haar 
kwartierstaat viel op een bepaald moment iets 
op. Vanaf de achtste parentatie (kwartiernum
mers hoger dan 256) leek een aantal kwartieren 
thuis te horen in een andere generatie. De mees
te voorouders leefden eind 15<le tot midden 16<le 
eeuw. Maar één paar viel uit de toon: zij traden 
vooral in de tweede helft van de 16<le eeuw voor 
het voetlicht. Het betrof hier Jan Michiels en zijn 
vrouw Catelijn Cornelis de Leeuwsdochter. Ook 
haar ouders en grootouders vielen qua leeftijd 
behoorlijk uit de toon ten opzichte van de om
ringende kwartieren. En daarmee werd duidelijk 
dat het pad van de twijfel moest worden betreden. 
Er is ooit b eweerd dat dit een weg is die nergens 
toe leidt, maar zonder twijfel is er geen vooruit
gang denkbaar. Soms leidt die twijfel inderdaad 
tot niets: geen nieuwe voorouders, het schrappen 
van familierelaties die anderen ten onrechte leg
den. Maar een bescheiden kwartierstaat die goed 
onderbouwd is, is altijd beter dan de grootste van 

22. SALHA, ra Vrijhoeve 14, fol. 14. 
23. SALHA, ra Sprang 49, fol . 88. 
24. Idem, losse akte bij fol. 89. 

25. J.L. Braber, kwartierstaat Braber-Vos, 
Dreischor 1983, kwartieren 3187, 
6374, 6375, 12748, 12749,25496, 

24597, 50992, 50994, 50995. 
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Nederland met twijfelachtige of zelfs foute voor
ouders. 
Nadat de eerste twijfel was gerezen, werden meer 
details ontdekt die vragen opriepen. In de eerste 
plaats was dat een akte uit 1591 uit Capelle. In dat 
jaar droeg Lutta Jans, weduwe van Jan Michiels, 
aan Gelden Anthonisz ¼ deel over van 1½ mor
gen moerdellen aan de oostzijde van de Nieuw
vaart, zuid Adriaen Bastiaens c.s., noord Peeter 
Anthonisz. 26 Onroerend goed werd meestal niet 
aan zomaar iemand verkocht, maar aan iemand 
uit de verwantenkring. De hier genoemde Jan Mi
chiels zou misschien de schoonvader van Gelden 
Anthonisz. kunnen zijn. Maar een weduwe Lutta 
strookte niet met Katelijn Cornelisdr de Leeuw, 
eveneens weduwe van Jan Michiels. 
In Capelle, Sprang en Zuidewijn bleken meerdere 
personen geleefd te hebben met de naam Jan Mi
chiels. En ook hier was de ene Jan de andere niet. 
Maar om ze van elkaar te onderscheiden, bleek 
niet eenvoudig. Jan Michiels van de Zuidewijn 
viel af, omdat zijn erfgenamen bekend zijn.27 Met 
Jan Michiels van Baerdtwijk, ook genoemd in 
Zuidewijn,28 leek evenmin een verband te leggen. 
Dan zijn er nog Jan Michiels van Drunen en Jan 
Michiels timmerman. Volgens Braber waren zij 
één persoon, maar had hij het bij het rechte eind? 
Om dat uit te zoeken, werden de bezittingen van 
Jan Michiels op een rij gezet en ook dat leverde 
weer veel twijfel op. 

Twijfel over de generaties 
Gelden Anthonisz en Willemke Jans bleken in 
1607 overleden en hun kinderen verdeelden toen 
de boedel. 2 9 Gezien de volgorde van de kinderen 
in de akte van 1607 is dochter Lijske, de moeder 
van Aentke, het derde kind. Aentke trouwt in 
1621 en zal rond 1595/ 1600 geboren zijn. Om
dat zij het derde kind was, zal haar moeder Lijske 
toen omtrent 25 à 30 jaar oud zijn geweest, dus 
geboren rond 1565/1575. Lijskes moeder Willem
ke, volgens Braber dochter van Jan Michiels en 
Catelijn Cornelis de Leeuwsdr, zal dan omstreeks 
1545/1555 zijn geboren. Of Willemke de oudste 
dochter was, is niet bekend. Wel is bekend dat zij 
tenminste vijf broers en/of zusters gehad moet 
hebben. Moeder Catelijn moet dan rond 1525/35 
zijn geboren. Nu trouwt Catelijns vader Cornelis 

de Leeuw in 1532 met Marike Sijmons, de moeder 
van Catelijn.3° De periode dat Catelijn geboren 
kan zijn, wordt daarmee beperkt: 1532/35. De eer
ste keer dat Catelijn samen met haar man wordt 
vermeld is in 1559 toen ze als Lijn Jan Michiels 
procedeerdeY En in 1562 verkocht haar vader aan 
Jan Michiels van Druenen een huis met schuur 
en geboomte met als belenders Dirck de Smit en 
Jan Sijmon Dielen, Adriaen Sijmons en de erf
genamen van Joost Sijmons, allen nakomelingen 
van Cornelis de Leeuws schoonvader.32 Dit geseet 
wordt in 1581 verkocht door Katelijna Cornelis 
Geeritsdr met haar man Ariaen Jans, en Michiel 
Jans, geassisteerd met oom Pieter Cornelisz 
Leeu.JJ Andere kinderen zijn niet vermeld. Jan 
Michiels en Catelijn kunnen echter al voor 1559 
getrouwd zijn. De geboorte van een dochter Wil
lemke rond 1555 is niet uit te sluiten, maar 1545 
lijkt veel te vroeg. Lijskes geboorte is dan eerder 
te plaatsen in 1575 dan in 1565 en haar kinderen 
zullen dan na 1595 zijn geboren. Het past alle
maal wel, maar het is tamelijk krap. Op dat pro
bleem wordt verderop weer teruggekomen. 

Willemke's verwanten 
Dat Willemke Jans de dochter was van Jan Mi
chiels, bleek nergens zwart op wit te staan. Er 
werd wel een reeks bij elkaar genoteerde aktes 
gevonden uit verschillende jaren en nog enige 
andere aktes waarin een aantal erfgenamen van 
Jan Michiels hun aandelen in een geseet onder
ling verkochten: 
3-2-1596: Jan Jan Michielsz timmerman draagt 
aan Jan Michiels zijn aandeel over in een geseet in 
Jan Vossenambacht, zoals hij erfde van zijn vader, 
oost Cornelis Aerts, west Ariaen Jan de Snijdersz.34 
29-9-159T Peeter Aerts draagt aan Mathijs Goij
aerts zijn aandeel over in een geseet, oost Corne
lis Aerts, west Ariaen Jans. Jan Michiels draagt 
aan Mathijs Goijaerts zijn aandeel over zoals hij 
het ontving van Jan Jan Michielsz. Jan Jan Mi
chielsz h eeft op 25 okt. 1597 zijn aandeel aan 
Mathijs Goijaerts overgedragen boven zijn vaders 
aandeel dat Jan Michielsz is overgegeven in de 
voorschreven gift.Js 
21-2-1598: Michiel Jansz draagt aan Mathijs Goe
ijaerts zes roeden land in het voorschreven geseet 
over die hij nog had in het westelijk deel.Js 

26. SALHA, ra Capelle 58, fol. 88v. 29. SALHA, ra Capelle 60, fol. 6. 33. SALHA, ra Sprang 47, fol. 65v. 
27. SALHA, ra Zuidewijn 11 , fol. 74, 

7-11-1582. 
28. SALHA, ra Zuidewijn 8, fol. 61. 

30. SALHA, ra Sprang 71A, fol. 28. 
31. SALHA, ra Sprang 1, fol. 115v. 
32. SALHA, ra Sprang 46, fol. 195v. 

34. Idem, fol. 193. 
35. Idem , fol. 222. 



14-rr-1598: Mathijs Goijaerts draagt aan Jan Cor
nelisz ½ geseet over met achterhuis en geboomte, 
oost Michiel Jan Michielsz, west Ariaen Jansz. 
Volgt een schuldbekentenis van 319 gulden. Op 
12 .februari 1601 heeft Mathijs de rest van de 
schuldbrief, groot 69 gulden, overgedragen aan 
Denis Jansz.36 

1600/1601: Mathijs Goijaerts draagt aan Gel
den Tonisz 1/6 deel over in de oosterse helft van 
'Michielsz geseet placht te wesen', oost Corne
lis Aerts, west Jan Cornelisz, strekkend van de 
Nieuwstraat tot de Oudestraat.37 

1600/1601: Peeter Aerts heeft Michiel Jansz 1/6 
deel overgedragen in voorschreven half geseet.37 

1600/1601: Gelden Tonisz heeft aan Michiel Jan 
Michielsz 1/3 deel overgedragen in de oostelijke 
helft van het geseet dat van Jan Michiels placht 
te wezen.37 
1600/1601: op 21 februari 1598 droeg Michiel 
Jans aan Cornelis Aerts ½ geseet over, te weten 
het oostelijk deel, dat van Jan Michielsz placht te 
wezen.38 

1600/1601: Cornelis Aerts ziet af van 1/6 deel 
in genoemd geseet, liggend naast Jan Cornelisz, 
omdat Jan dit van Dries Jansz kreeg overgedra
gen volgens de gift van 10 februari 16008 

1600/1601: Ariaen Jan Goijaerts draagt aan Cor
nelis Aerts ¾ deel over in het westelijk deel van 
een geseet, oost Jan Handricks, west Michiel 
Jansz .38 

10-2-1601: Andries Jans , gehuwd met Toentken 
Jan Michielsdr, draagt aan Jan Cornelisz 1/6 deel 
over in½ geseet waar Jan Michiels placht te wo
nen aan de oostzijde van Jan Cornelisz' erf. l8 

Er was dus een geseet tussen de Nieuwstraat en 
de Oudestraat, belend oost Cornelis Aerts en west 
Ariaen Jans de Snijder. Dit geseet was ooit in han
den van Jan Michiels en het is gesplitst in een 
westelijk en een oostelijk deel. 
Het oostelijk deel is in zessen gedeeld: 
r. Mathijs Goeijaerts heeft r/6 deel en verkoopt 

dit aan Gelden Thonisz. 
2. Peter Aerts heeft 1/6 deel en verkoopt dit aan 

Michiel Jan Michiels. 
3- Gelden Thonisz heeft 1/6 deel en verkoopt dit 

met het 1/6 deel dat hij van Mathijs Goeijaerts 
kocht aan Michiel Jan Michiels. 

4. Michiel Jan Michiels verkoopt aan Cornelis 
Aerts een half geseet, te weten het oostelijk 
deel. Hij had al 1/6 + 1/3 deel, samen 3/6 deel 
en zal zelf ook 1/6 deel gehad hebben. 

5. Cornelis Aerts ziet af van 1/6 deel in dit halve 
geseet omdat Jan Cornelisz dit deel kreeg van 
Dries Jans. Dries was gehuwd met Toentke Jan 
Michiels. 

Er ontbreekt nu nog 1/6 deel, tenzij Michiel Jan 
Michiels al 2/6 delen had. 
Het westelijk deel is problematischer. Het wordt 
ook in gedeeltes binnen de familie verkocht: 
r. Jan Jan Michiels verkoopt zijn aandeel aan Jan 

Michiels. 
2. Peter Aerts verkoopt zijn aandeel aan Mathijs 

Goijaerts. 
3. Jan Michiels verkoopt hetgeen hij van Jan Jan 

Michiels kocht aan Mathijs Goijaerts. 
4- Jan Jan Michiels verkoopt zijn aandeel boven 

wat hij aan Jan Michiels verkocht aan Mathijs 
Goijaerts. 

5. Michiel Jans verkoopt zijn aandeel in zes roe
den in het westelijk deel aan Mathijs Goijaerts . 

6. Mathijs Goijaerts verkoopt het halve geseet aan 
Jan Cornelisz. 

Het is niet duidelijk of alle transacties die onder
ling in de familie hebben plaatsgevonden ook offi. 
cieel zijn geregistreerd. De wijze waarop de aktes 
zijn ingeschreven roept twijfel daarover op. In de 
westelijke helft zijn met zekerheid gegoed Jan Jan 
Michiels, Peter Aerts en Michiel Jans en mogelijk 
Mathijs Goeijaerts. In de oostelijk helft Mathijs 
Goeijaerts, Peter Aerts,39 Gelden Thonisz, Michiel 
Jans en Dries Jans, gehuwd met Thoniske Jan Mi
chiels. Mogelijk is de ontbrekende persoon uit de 
oostelijke helft Jan Jan Michiels. Het lijkt er op dat 
Jan Michiels twee maal gehuwd is geweest en dat 
er bij zijn tweede huwelijk een boedelverdeling 
heeft plaatsgehad. De kinderen uit zijn eerste hu
welijk kregen de ene helft van het geseet, hijzelf 
de andere helft. Die andere helft vererfde nadien 
op alle kinderen uit beide huwelijken. Aangezien 
Michiel Jans in beide helften gegoed is, zou hij 
uit het eerste huwelijk moeten stammen. Hij kan 
dan niet dezelfde zijn als Michiel Jans die met zijn 
moeder Catelijn Cornelis de Leeuwsdr optreedt, 
want Catelijn was Jan Michiels weduwe. 

36. Idem, fol. 236v. met Dingen Jan Michiels: zie: 
SALHA, ra Capelle 60, fol. 90v en ra 
61, fol. 96v. 

37. SALHA, ra Sprang 48, fol. 2,v. 
38. Idem, fol. 22. 
39. Dit is Peter Aerts Ockers, gehuwd 
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jaar , west geseet tussen N ieuwstraat 
1 

, oost , noot 
1 en Oudestraat 1 

-
1596 Ariaen Jans de snijder Jan Jan Michiels Cornelis Aerts 42 

1596 Jan Michiels erfgenamen Ploentke Jan Goijaerts ➔ 42 
Cornelis Aerts 

-
1592 Jan Ariaens Cuijsten weduwe en erfgenamen 43 

➔ Ariaen Jans de snijder Jan Michiels 

1586 weeskinderen Cornelis Jan Michiels erfgenamen 44 
Prs en Geertruijt Laureijs 
Martens ➔ Jan Ar. 
Cuijsten 

1562 weduwe van Laureijs Jan Michiels Jan Goijaerts 45 
Martens 

1560 Jan Michiels Jan Aerts Rommen ➔ 46 
Jan Goijaerts 

1558 Jan Michiels 47 
1552 Claes Peter Jacobs Jan Michiels Belike Rombout Henr. c.s. 48 

➔ Martijn Willems ➔ Jan Goijaerts 

1545 Claes Peters Hanrick J oesten weduwe Robbert Henricks 49 
➔ Jan Michiels 

Tabel 1. Gegevens tussen 1545 en 1596 over het geseet tussen Nieuwstraat en Oudestraat in Capelle dat 
erfgenamen van Jan Michiels verkochten. 

Het wordt nog complexer. Er is al vermeld dat 
in 1605 de weduwe van Hendrick Jan Michiels 
de helft van een geseet verkocht en haar kinde
ren, Hilleke Pieters en Toentken Jan Michiels elk 
hun vijfde delen in de andere helft.40 Hier wordt 
Toentke Jan Michiels, die samen met de andere 
kinderen van Jan Michiels in het eerder vermelde 
geseet was gegoed, in één adem genoemd met 
Hendrick Jan Michiels. Hoorde Hendrick ook bij 
de al genoemde reeks kinderen van Jan Michiels? 
En erfde hij niet mee in het geseet omdat hij al 
voor zijn vader was overleden? Henrick Jan Mi
chiels wordt al genoemd in 1560 wanneer hij als 
Henrick Jans een halve hofstad koopt, oost Wil
lem van Boshuijsen.4' Diens erfgenamen zijn in 
1577 belenders oost van Henrick Jan Michiels. 
Henrick zal dus zeker voor 1540 geboren zijn. 
Dat kan dan onmogelijk uit een huwelijk van Jan 
Michiels en Catelijn Cornelis de Leeuwsdr, die 
immers na 1532 geboren is. 

Twijfel over het bezit 
De gegevens over het geseet, dat de erfgenamen 
van Jan Michiels verkochten, worden in tabel 1 

weergegeven . 

40. SALHA, ra Sprang 49, fol. 88. 44. Idem, fol. 145. 

Uit tabel 1 blijkt dat Jan Michiels al in 1545 het 
geseet kocht dat zijn erfgenamen kort voor en na 
1600 verkochten. Maar daarmee is het verhaal nog 
niet uit. Want in 1545 werd niet alleen maar ge
kocht door Jan Michiels. Hij ruilde van onroerend 
goed met Hanrick Joesten weduwe: zie tabel 2. 

Daar in 1596 Jan Jan Michiels timmerman zijn 
aandeel verkoopt, is het goed mogelijk dat zijn 
vader Jan Michiels timmerman was en dat boven
staande gegevens deze Jan Michiels betreffen. In 
ieder geval bezat hij vanaf 1538 een geseet. Dit 
lijkt te passen bij een zoon Henrick Jan Michiels 
die voor 1540 moet zijn geboren. 

Jan Michiels van Drunen 
Jan Michiels van Drunen kocht in 1562 van Cor
nelis die Leeu Geritsz een huis met schuur, strek
kend van de Nieuwstraat zuidwaarts tot Jan Sij
mons, oost de erfgenamen van Ariaen van Goer
le, west de kamer van Cornelis Gerits, Dirck die 
Smits erf, Jan Sijmon Dielen, de erfgenamen van 
Joost Sijmons en de erfgenamen van Ariaen Sij
mons .5J Dit huis werd in 1581 verkocht door Kate
lijna Cornelis Geeritsdr. met haar man Ariaen 

47. Idem, fo l. 87. 
41. SALHA, ra Sprang 46, fol. 14iv. 
42. SALHA, ra Sprang 47, fol.193. 

45. Nationaal Archief(= NA), St.H 1444, 
fol. 8v. 

48. SALHA, ra Sprang 43, fol. 230v. 
49. Idem, fol. 89v. 

43. Idem, fol. 192. 46. SALHA, ra Sprang 46, fol. 137v. 



~ 

jaar 1 west : geseet tussen Nieuwstraat oost noot 
en Loonse erf 1 -

1545 Jan Gheldens5° Jan Michiels ➔ Hanrick Wouter Meeus 49 
J oesten weduwe -- -- ---

1543 Handrick Handr. van 
Vlijmen ➔ Jan Gheldens 

Jan Michiels 50 

- -------
1538 Jan Aerts5° Michiel Lenaerts c.s. Wouter Meeus 51 

➔ Jan Michiels 
1 

Tabel 2 . Gegevens tussen 1538 en 1545 over het geseet tussen Nieuwstraat en Loonse Erf in Capelle van Jan 
Michiels en zijn familie. 

Jans, en Michiel Jans, met oom Pieter Comelisz 
Leeu, belend oost Tonis Ariaens Textor en Peter
ke Ariaen van Goerls erfgenamen, west Susanna 
Dierck de Smits weduwe en Lijske Jan Sijmons 
weduwe en kinderen.54 Hieruit wordt duidelijk 
dat de schoonzoon van Cornelis Gerits de Leeu 
Jan Michiels van Drunen werd genoemd. In 1581 
had hij een zoon Michiel. Andere kinderen wor
den niet genoemd. Er wordt ook niet namens 
hen opgetreden. Theoretisch is niet uit te sluiten 
dat Jan Michiels timmerman een tweede geseet 
kocht en dat dit door zijn weduwe en één zoon 
apart werd verkocht, maar het feit dat er verder 
geen enkel verband is te vinden tussen de tim
merman en zijn bezit enerzijds en Van Drunen 
en zijn bezit anderzijds doet sterk vermoeden dat 
we hier met twee verschillende Jan Michiels te 
maken hebben. 
Van Drunen duidt op de herkomst van deze Jan 
Michiels. Er is een aanwijzing dat hij nog een an
dere naam gebruikte: De Ruijter. In 1562 blijkt er 
namelijk een betalingsconflict te zijn dat voor het 
gerecht is uitgevochten. Jan Sijmons bleek land 
gekocht te hebben van Cornelis die Leeu Geritsz 
en Jan Michiels de Ruijter had daarvan opdracht 
gedaan. In de akte wordt deze naam één maal 
voluit genoteerd. Daarna is er sprake van Jan Mi
chiels en Jan de Ruijter zonder dat het duidelijk 
wordt of het om dezelfde persoon gaat.55 Maar het 
lijkt wel voor de hand te liggen dat Jan Michiels 
de Ruijter handelde in opdracht van zijn schoon
vader. Die naam De Ruijter komt terug in de 

volkstelling van 1599 van Sprang.56 Michiel Jans 
de Ruijter c.s. is daarin vermeld met twaalf perso
nen. Na hem komt Jan Jans Glaviman en daarna 
Lauris Mertens. Deze Lauris verkreeg eind 1584 
een half geseet, belend west de andere helft en 
het erf van Lijn Neel Leeuwen.57 Deze Michiel 
zal de zoon zijn van Jan Michiels van Drunen en 
Katelijn Cornelis de Leeuwsdr. 
Na alle twijfel lijkt de conclusie onvermijdelijk: 
de vader van Willernke Jans is niet Jan Michiels 
van Drunen. Daarmee vervallen haar kwartieren 
De Leeuw, Van Ammeroijen en Corstiaen Hen
riek Denisz met zijn ouders. Ook hier bleek op
nieuw: de ene Jan is de andere niet. 

Dat Jan Michiels timmerman de vader was van 
Willernke Jans en grootvader van Lljsbeth Gel
dens, de eerste vrouw van Michiel Jan Claesz 
is nu wel bewezen. Dat hij ook de vader is van 
Henrick Jan Michiels, en daarmee ook de groot
vader van Michiels tweede vrouw Janneke Hen
ricx, kon niet worden aangetoond. Mogelijk her
trouwde Michiel Jan Claesz met een nicht van 
zijn eerste vrouw, een patroon dat vaker wordt 
aangetroffen. 

Comeliske 
De teller stond intussen op flink kwartierverlies, 
hoewel Van Ammeroijen en Corstiaen Henricks 
c.s. ook via andere lijnen tot de kwartieren van 
Maria Boogaard behoorden. Was er helemaal 
geen winst behaald? 

50. Idem, fo l. 41. 
51. SALHA, ra Sprang 45, fol. 14. 

Stocman Henricksz: SALHA, ra 
Sprang 46, fol. 32v en fol. 187. 

53. SALHA, ra Sprang 46, fol. 195v. 

57. SALHA, ra Sprang 47, fol . 87; deze 
Laureijs moet niet verward worden 
met de Laureijs Martens die in 1562 
al was overleden en wiens weduwe 
belender was van Jan Michiels 
timmerman: zie noot 45. 

52. Jan Gheldens was de schoonzoon 
van Henric Stocman Dircks: SALHA, 
ra Sprang 43, fol. 254v. Jan Aerts 
was mogelijk Jan Jan Aerts die tot de 
erfgenamen behoorde van Wouter 

54. SALHA, ra Sprang 47, fol. 65v. 
55. SALHA, ra Sprang 2, augustus 1562. 
56. NA, St.Gen. 12548.105, inwonerlijst 

Sprang. 
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De moeder van Jenneke Henricks, de tweede 
vrouw van Michiel Jan Claesz, heette Cornelis
ke of Neltke. Een patroniem werd niet vermeld. 
Nu bleken er twee aktes te vinden waarin een 
Nelke Jan Jansdr respectievelijk Cornelia Jans 
voorkomt, gehuwd met een Henrick Jans. Of dit 
Henrick Jan Michiels was, werd in eerste instan
tie niet duidelijk. Broer en zus van Nelken waren 
Henrick Jans Vos en Dingen Jan Jans Vosdr.58 Jan 
Jans Vos bleek gehuwd te zijn geweest met Jacob 
Lambrechtsdochter en nam in 1553 de voogdij 
over zijn kinderen aan van hun oom heer Peter 
Cornelisz.59 In Sprang werden die kinderen niet 
bij name genoemd. Later werden zij wel in Ca
pelle ontdekt: in 1558 beloofden Hendrick, Jan en 
Cornelis Jansdr, kinderen van Jan Jans en Jacob
ke Lambrechtsdr, dat zij geen goederen zouden 
kopen of verkopen zonder toestemming van hun 
verwanten voor zij meerderjarig waren.60 Dingen 
ontbreekt hier en zal uit Jans tweede huwelijk 
stammen. Er werd in Capelle nog een tweede akte 
gevonden: in 1599 droegen Gheerit, Lijntke en 
Janneke Hanricks, en Hanrick Adriaens, gehuwd 
met Jacopke Hanricks, erfgenamen van hun oom 
Lambert Lamberts, aan Ghelden Anthonisz hun 
erfdeel over. 61 De drie eerstgenoemden waren al 
bekend: zij waren kinderen van Hendrick Jan 
Michiels en Corneliske. Het vierde kind Jacopke 
was vernoemd naar grootmoeder Jacobke Lam
brechtsdr. Zij was gehuwd met Handrick Adri
aens, die Boos werd genoemd toen hij in 1601 
aan Dries Jans zijn tiende deel verkocht van het 
geseet waar Handrick Jan Michiels placht te wo
nen. 62 Handrick Handricks, in Sprang ook Boes 
genoemd, zal de Handrick Handricks zijn die in 
Vrijhoeve in 1613 wordt vermeld met Michiel Jan 
Claesz, Adriaen Cornelisz en Geerit Handricks.6J 

En vermoedelijk is hij ook de Handrick Hand
ricks die met Michiel Jan Michiels, Huijbert Cor
nelisz Timmerman, Adriaen Cornelisz Netten en 
Ariaen Ariaens de Jonge als erfgenaam van To
niske Jan Michiels haar voogden bedankt.64 

Zo werd het pad geëffend naar nieuwe kwartie
ren die in onderstaand overzicht volgen . 

De gecorrigeerde kwartieren van Michiel Jan 
Claesz en zijn twee echtgenotes 

r. Michiel Jan Claesz, HG-meester Capelle (1635-
1638),65 overl. Capelle 3-9-1647, tr. (r) 
ra. Lijske Geldens. 
tr. (2) 
rb. Janneken Henricks, overl. Capelle ro-6-
1650. 

25-ro-r64T Janneken Henricx, weduwe van Mi
chiel Jan Claesz, geassisteerd met zwager Corne
lis Jan Claesz, en Henrick Michiels, Jan Gerits, 
gehuwd met Aentke Michiels, Wouter Joosten, 
gehuwd met Maeijken Michiels, Peeter Jans Dol
ck, gehuwd met Neeltken Michiels, en de voog
den van de weeskinderen van Cornelis Michiels 
delen de nalatenschap van Michiel Jan Claesz. De 
weduwe krijgt vier geerden min een achtste deel 
hooiland in 7½ geerde in Nederveen, gemeen 
met de armen van Capelle en de weduwe en kin
deren van Cornelis Stevens, een dries, noord van 
de Nieuwstraat, oost de erfgenamen van de oude 
Hendrick Back, west de erfgenamen van Quirijn 
Stoffels, nog een dries aldaar, oost de erfgenamen 
van Quirijn Stoffels, west Jan Peters Smit, het 
geld van het sterfhuis (220 gulden) en obligaties, 
onder meer op Hendrick Cornelisz Back en op 
zoon Hendrick Michiels. De kinderen krijgen het 
geseet waar Michiel Jan Claesz placht te wonen 
met het akkerland, oost Cornelis Jan Claesz, west 
Hoeffnagelen steeg, twee percelen akkerland in 
de Nieuwstraat, een akker zaailand zuid van de 
Nieuwstraat, twee binnendijkse dellen met de 
grond, oost van de Nieuwvaart, een moer of turf
del aan de zuidzijde van de Cruckvaart, gekomen 
van Tonis Vennincx, de moerdellen aan het eind 
van de 60 roeden in de Nieuwstraat, een lot turf
dellen in de Hoeck onder Loon, een deel in een 
heiveld in de Nieuwstraat, gekomen van Joost 
Vreijssen, een perceeltje moerdellen aan de west
zijde van de Nieuwvaart, gem een met Adriaen 
Geldens c.s., alsmede obligaties etc.66 

58. SALHA, ra Sprang 46, fol. 254, 270. 
59 . SALHA, ra Sprang 43 , fol. 236. 

63. SALHA, ra Vrijhoeve 14, fol. 14. 

60. SALHA, ra Capelle 54, fol . 28v. 
61. SALHA, ra Capelle 59, fol. 91. 
62. SALHA, ra Sprang 48, fol . 30v. 

64. SALHA, ra Sprang 51 , fol. 198v e.v. 
65. SALHA, ra Capelle 62, fol. 205, 206v, 

ra Capelle 63, fol. 13v. 
66. SALHA, ra Capelle 64, fol. 85. 



2. Jan Claesz., vermeld Capelle vanaf 1-1-1586,67 
overl. vóór 20-12-1606,68 tr. 

3. Yfken (Eva) Jans, bel. Capelle 3-4-16rr, overl. 
tussen ro-12-162569 en 1-6-1626.7° 

22-ro-1607 Eva, weduwe van Jan Claesz. deelt 
diens nalatenschap met haar kinderen. Eva be
houdt het huis met omtrent 1½ morgen. De 
schuur is onverdeeld gebleven tussen Cornelis, 
Henrick en Michiel Jansz. De moeder verklaart 
dat Cornelis en Michiel hun broer Henrick hieruit 
hebben uitgekocht. De 4½ hond daarnaast heeft 
Jan Claesz tijdens zijn leven met toestemming 
van zijn vrouw aan Cornelis en Michiel Jansz ge
schonken als compensatie voor alle kosten die zij 
hebben gemaakt vanwege het delict van Henrick 
Jansen, aan Peter Peters Vos 'geperpetueerd'. Ver
volgens draagt Eva, weduwe van Jan Claesz, het 
huis en land, strekkend van de halve Nieuwstraat 
tot het Loonse erf, over aan haar zoon Michiel 
Jansz op voorwaarde dat zij haar leven lang het 
huisje behoudt.71 

2a. Gelden Anthonisz, vermeld Capelle vanaf 
1 mei 1569,72 overl. tussen 27-1-1603 en 1-3-
1604,73 tr. 

3a. Willemke Jans, overl. vóór 27-9-1604-74 

26-3-1607 erfdeling tussen de erfgenamen van 
Gelden Anthonisz en Willemke, zijn huisvrouw. 
Huijbert Geldens krijgt 4½ hond moergrond aan 
de oostzijde van de Nieuwvaart, zuid van zijn 
geseet, en 1/3 deel van het oude huis en geseet 
van Gelden Antonisz op de noordkant. Anthonis 
Geldens krijgt het bovenste akkertje en 1/3 deel 
van het oude huis met erf met broer Huijbert c.s. 
Michiel Jan Claesz, gehuwd met Lijske Geldens, 
krijgt ½ morgen moergrond, zuid van Anthonis 
Geldens klein akkertje en zijn aandeel in het land 
met Peter Aerts met de binnendel aan de oost
zijde van de vaart. Hij behoudt in koop alle goede
ren die Maeijke Geldens toekomen, die Michiel 
heeft uitgekocht. Adriaen Geldens krijgt ½ mor
gen moergrond zuid van Michiel Jans en 1/3 deel 
van het nieuwe huis met geseet daaraan. Huijbert 

Cornelisz, gehuwd met Engelke Geldens, krijgt 
½ morgen moerdellen in de Queckel en 1/3 deel 
in het nieuwe huis met zijn aandeel in het land 

,van Peter Aerts. Adriaen Adriaens, gehuwd met 
Leentke Geldens, krijgt ½ morgen moergrond, 
zuid Adriaen Geldens met 1/3 deel van het nieu
we huis en erf. Alle niet genoemde goederen blij 
ven onverdeeld.75 
26-3-1607 Huijbert en Anthonis Geldens en Adri
aen Adriaens, gehuwd met Lijntke Geldens, kinde
ren en erfgenamen van Gelden Anthonisz en Wil
lemke Jans, dragen aan zwager Michiel Jan Claesz 
hun aandeel over in vier gaarden min 1/8 deel, on
bedeeld liggend in acht gaarden min ¾ deel met 
Peter Aerts secr, west Joris de Roij schout, oost de 
erfgenamen van Gerike Staesen c.s .76 

2b. Henrick Jan Michielsz, vermeld Sprang vanaf 
5 juni 1560,77 overl. tussen 18-2-1581 en 3-3-
1584,78 tr. 

3b. Corneliske/Neltke Jan Jans, overl. voor 19-3-
1613.79 

6a. Jan Michiels, vermeld Sprang vanaf 9-1-
1538,80 (timmerman), overl. vóór 9-1-1586,81 

[tr. Lutta Jans, overl. na 18-1-1591]. 

6b. Jan Jans Vos, overl. tussen 28-12-156082 en 25-
8-1561, tr. (2) Lijske N.N., tr. (1) 

7b. Jacob Lambertsdr, overl. vóór 6-2-1553-

6-2-1553: Jan Jans Vos sluit een akkoord met 
heer Peter Cornelisz en de magen en vrienden 
van wijlen Jacob Lambertsdr en de voogd van de 
weeskinderen. Jan neemt de voogdij op zich van 
zijn kinderen en zal hen opvoeden. Hij behoudt 
daartoe de roerende goederen zoals pleit, moer, 
turf etc. en neemt de schulden op zich. Heer Pe
ter Cornelisz, oom van de kinderen, zal het jong
ste kind vier jaar onderhouden. Daarna zullen 
Peter en de vader het kind elk voor de helft on
derhouden. De hofstede met huis en land blijven 
ongedeeld tot de mondigheid van alle kinderen. 
Daarna zal Jan de helft toevallen, de andere helft 
krijgen de kinderen.8J 

67. SALHA, ra Capel le 58, fol. 12v. 73. SALHA, ra Capelle 59, fol. 168 en 78. SALHA, ra Sprang 2. 
68. SALHA, ra Capelle 59, fol. 255. 
69. SALHA, ra Sprang 53, fol. 119. 
70. SALHA, ra Ca pelle 61, fol. 276v. 
71. SALHA, ra Ca pell e 60, fo l. 27. 
72. SALHA, ra Cape ll e 55, fo l. 11. 

197. 
74. Idem, fol. 211. 
75. SALH A, ra Ca pelle 60, fol. 6. 
76. Idem , fo l. 9. 
77. SALHA, ra Sprang 46, fo l. 14,v. 

79. SALHA, ra Vrijhoeve 14, fol. 14. 
80. SALHA, ra Sprang 45, fol. 14. 
81. SALH A, ra Sprang 47, fo l. 145. 
82. SALH A, ra Sprang 46, fol. 152. 
83. SALH A, ra Sprang 43, fol. 236. 
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17-3-1558: de kinderen van Jacopke Lambrechts, 
huisvrouw van Jan Jans Vos, met name Henrick 
Jans Vos, Jan Jans Vos en Cornelis Jansdr, geas
sisteerd met haar vader, beloven dat zij geen goe- . 
deren zullen verkopen noch kopen voor meer dan 
vijf stuiver. voor zij 24 jaar oud zijn, of voor zij ge
komen zijn tot een eerlijke staat, hetzij door huwe
lijk, hetzij anderszins na goedkeuren door vader 
en naaste vrienden, tenzij de vader of de vrienden 
van moederskant vanwaar de goederen gekomen 
zijn het oirbaar achten te kopen of verkopen. 84 

25-8-1561: koopdag van de goederen van de wees
kinderen van Jan Jans Vos. Kopers zijn onder 
meer Cornelis Jans Vos, Peeter Jan Heijn Vos, 
Heijn Vos. Volgt de deling tussen de kinderen 
van Jan Jans Vos en Lijske, de weduwe van Jan. 
De weduwe krijgt de goederen onder Loon, een 
rente van 16 Rijnsgulden op Claes Melis' erfge
namen, huisraad, drie Rijnsgulden van de kinde
ren, moet het weeskind één jaar onderhouden en 
mag nog één jaar in het huis wonen. De kinderen 
krijgen het geseet met huis waarin hun vader Jan 
Jans woonde met Jan Vossens ½ geseet en de ge
hele pleit. Heijn Vos en zijn zwager krijgen de 
turf die dit jaar is gedolven. Heijn krijgt nog een 
oshokkeling voor acht Rijnsgulden en moet de 
gereedste schuld betalen. 85 
23-1-1569: Henrick Jans, gehuwd met Nelken Jan 
Jansdr, draagt aan Henrick Jans Vos zijn aandeel 
over in de nalatenschap van Jan Jans Vos, zijn 
huisvrouws vader en moeder. Hetzelfde doet 
Dingen Jan Jans Vosdr, geassisteerd met voogd 
Cornelis Jans Vos.86 

12b Jan Heijnricksz Vos, gezworene Sprang 
1530,87 overl. tussen 30-4 en 16-10-1558,88 tr. 

13b Katherijne N.N. 

30-4-1539: Jan Henrick Peters Vos is borg gewor
den voor Peter Wouters Spiegel betreffende een 
schuld aan de vrouwe van Waalwijk van 400 Ca
rolusgulden min vier gulden twee stuiver. 89 
28-7-1558: Cornelis Jan Heijnrick Vos en zijn zus
ter Peterke vermaken elkaar hun goederen. An
neke Gherit Willems huisvrouw en haar kinde
ren, Gherit en Erken Ariaens, haar zusters kind, 

en Marike Wijnen, haar zusters kind, zullen de
len in Cornelis' of Peterkes goederen.9° 
16-10-1558: Peeter Jans Vos draagt aan Jan Jans 
Vos het versterf over van zijn vader Jan Heijnricks 
Vos in het geseet waar Jan Heijnricks het laatst 
van zijn leven woonde.91 

27-12-1558: Gherit Lamberts bekent schuld aan 
Jan Jans Vos en Cornelis Jans Vos ten behoeve 
van het weeskind van Lijske Jan Heijnricks Vos, 
met name Marike Wijnen.92 
1-2-1560: Jan Jans Vos draagt aan Cornelis Jans 
Vos ½ geseet met geheel huis over waarin Jan 
Heijnricks Vos in de laatste dagen van zijn leven 
woonde, oost de andere helft, west de erfgena
men van Adriaen Heijnricks die Vos. Vervolgens 
draagt Jan aan zijn broer Cornelis ½ huis over 
waar hun vader en moeder op het laatst van hun 
leven woonden, te weten de westzijde. 9J 

24b. Henrick Peter Vosz, tr. Lijsbeth N.N. 

9-1-1539: Lauwereijs Henricks die Vos, mede 
vanwege Sijmenke en Goesen Peters, zijn broers 
kinderen, de oude Adriaen Henricks die Vos, Jan 
Henricks die Vos, mede vanwege zijn zus Dijn
ghen, Joist Henricks die Vos, de jonge Adriaen 
Henricks die Vos, Lenaert Henricks die Vos, Ae
nke Peter Vosdr en Peter Peters die Vos dragen 
aan Jacob Willems een stuk erf met betimmering 
over, strekkend van de Nieuwstraat tot het Loonse 
erf, oost Wouter Henricks, west Jan Adriaens. 94 
De vader van deze verkopers wordt in deze akte 
niet genoemd, maar een andere kandidaat-vader 
is niet aangetroffen en Henrick Vos wordt twee 
maal genoemd met zijn zoon Ariaen.95 

26b. Lambert (Cornelisz) , overl. vóór 22-9-1535, 
tr. (2) 

27b. Beatrix Jans, overl. vóór 9-n-1560; zij tr. 
(2) Wijt N.N. en tr. (3) verm. vóór 22-9-1535 
Cornelis Mathijsz. 

22-9-r53s: Jacob Lambertsdr draagt aan Cornelis 
Mathijsz haar aandeel over in de hofstede waar 
Cornelis nu woont, zoals haar is aanbestorven 
vanwege haar vader, noord Melis Dircks, oost 
Willem Aerts Luer.96 

84. SALHA, ra Capelle 54, fol. 28v. 89. SALHA, ra Sprang 71, fol. 57v. 
90. SALHA, ra Sprang 46, fol. 94. 

94. SALHA, ra Sprang 45, fol. 13v. 
95. SALHA, ra Sprang 71, fol. 2v en ra 

71A (11-1-1533). 
85. SALHA, ra Sprang 46, fol. 169v. 
86. Idem, fol. 254. 
87. SALHA, ra Sprang 44, fol. 19. 
88. SALHA, ra Sprang 46, fol. 90v. 

91 . Idem, fol. 90v. 
92. SALHA, ra Sprang 71 B, fol. 122. 
93. SALHA, ra Sprang 46, fol. 128. 



16-ro-1536: Wouter Lamberts draagt aan Corne
lis Mathijsz', zijn oom, zijn aandeel over in huis, 
hof en akkers die hem zijn aanbestorven vanwege 
zijn vader en waar zijn woonde.97 
17-3-1558: Pieter Adriaens belooft Cornelis Ma
thijsz ten behoeve van Neeltken Wijten 3½ Caro
lusgulden jaarlijks. Nevenschrift: de erfgenamen 
van Neeltke Wijten: Henrick Jans Vos en zijn zus
ter Aeltke(!) zijn voldaan. Idem Claes Huijben. 
Idem Ariaen Bastiaens of Henrick Jans Vos als 
borg.98 

17-3-1558: Melchior Wouter Lambertsz kiest tot 
voogd Cornelis Mathijsz, zijn schoonvader, met 
heer Peeter Cornelisz, zijn oom, om al zijn goe
deren te beheren. 99 
n-n-1558: Cornelis Mathijsz, Melsken Wouters, 
Ariaenke, weduwe van Adriaen Cornelisz van 
Hasselt, Aert Goeijaerts en de weeskinderen van 
Jacob Lambertsdr dragen aan Adriaen Claesz' we
duwe en Adriaenke Adriaen Claesdr 3½ geerde 
onder Zuidewijn over.100 

9-n-1560: deling tussen Cornelis Mathijsz ener
zijds en Beatrix, zijn huisvrouws voor- en nakin
deren. Cornelis krijgt negen schuldbrieven e.d., 
drie geerden in Rom Dirck Rommen land met ½ 
geerde, gemeen met Aen van Waelwijcks wedu
we, de del naast Clootwijcks erfgenamen, de del 
naast de Nieuwstraat aan de zuidzijde, de toeko
mende del waar Goeijert Dircks en Loos Laucken 
de moer van hebben, en huis, schuur, hofstad 
en akker waar hij met Beatrix tijdens haar leven 
woonde. Cornelia Wijten krijgt vooruit 50 Rijns
gulden, beleend op Peter Ariaen Henricks, een 
brief van 22 gulden op Aen die Comen, 15 gul
den en Rom Heijn Papen 13 gulden, waarnaast zij 
haar kindsdeel zal krijgen. De erfgenamen krij
gen negen schuldbrieven e.d. , twee geerden land, 
gelegen met Baijen Peters met 25 gulden die 
Cornelis Mathijsz' hen uitreiken moet, de del 
aan de Cruijsbrug, onverdeeld met Waelwijcks 
weduwe, drie akkers in Vrijhoeve met 14 l, van 
Cornelis Mathijsz, ro [, gekomen van de del van 
Jan Hendricks Maes en 38 gulden van Cornelis 
Mathijsz van hetgeen hij uit het erfhuis kocht. 
Volgt de erfdeling van de kinderen. Melchior 

Wouters en Neelke Wijten krijgen twee geerden, 
getaxeerd op 375 gulden, met vier schuldbrieven. 
Jan Jans Vos en Aen Lemmen krijgen de drie ak
kers in Vrijhoeve, getaxeerd op 175 gulden, en de 
del aan de Cruijsbrug, getaxeerd op 50 Rijnsgul
den, alsmede zes schuldbrieven. Marijke Aert 
Goeijerts huisvrouw heeft vooraf haar deel ten 
huwelijk gehad, waarmee zij tevreden zijn.101 

48b. Peter Vos Jansz, tr. 
49b. Ariaen N.N., overl. vóór 25-n-1489 . 

25-n-1489: Jan Peter Vossesz en Henrick Peter 
Vossesz, broers , dragen aan Corst Corst Heijn De
nisz een stuk erf over, van het Besoijens erf zuid 
tot de gemene straat, oost Aert Cornelisz., west 
Peter Vos Jansz, zoals zij erfden van hun overle
den moeder Ariaen, Peter Vos' huisvrouw.102 

9-n-1493: Jan Peter Vossenz, Heijnrick, zijn 
broer, Aert Loer, gehuwd met Ermgaert, en Geer
truijt Peter Vossendr dragen aan Jan Aert Vendicx 
een stuk erf over met huis, hof en geboomte, van 
het Besoijens erf zuid tot de Oudestraat, oost 
Corst Corstiaens, west Vos Claesz met zijn kin
deren. '03 

96b? Jan die Vos Jansz de oude, heemraad Sprang 
(143o, 1435-1536, 1452),104 

De oude Jan die Vos Jansz wordt enige malen ver
meld als heemraad van Sprang. Hij zou de vader 
kunnen zijn van Aert die Vos die in 1482 wordt 
genoemd als erfgenaam van zijn broer Jan en van 
Peter, die samen met broer Aert in 1491 erfgena
men zijn van Jan die Vos Jansz. 
3-5-1482: Aert die Vos draagt aan Gherit Korstkens 
½ mud rogge over uit zijn deel van het geseet waar 
zijn overleden broer Jan Vos placht te wonen, 
strekkend van de straat tot Jan Goeijaerts erf. '05 

20-7-1491: Aert die Vos en Peter Vos, broers, erf
genamen van Jan die Vos Jans ter eenre, en Le
naert Willems ter andere zijde dragen aan Jacob 
van der Duijn een heerlijkheid over, gelegen ten 
westen van Sprang, zoals die Jan die Vos Jansz 
placht toe te behoren.106 

96. SALHA, ra Capelle 52, fo l. 575. 
97. SALHA, ra Capelle 53, fol. 14v. 

102. SALHA, ra Sprang 42, fol. 53v. 
103. Idem , fol. 65v. 

regest 1 a, 1 b, 2. 
105. SALHA, ra Sprang 42, fol. 30v. 

98. SALHA, ra Capelle 54, fol. 31 bis. 
99. Idem, fol. 28v. 
100. SALHA, ra Zuidewijn 9, fol. 26bis. 
101. SALHA, ra Capelle 54, fol. 94. 

104. SALHA, ra Sprang 50, fol. 97v en 
H.C.P. Blom, Inventaris van de 
archieven der Hervormde Gemeente 
Sprang, 's-Gravenhage (1981) , 

106. idem, fol. 58. 
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Heraldica Curiosa 

Blide lncomste 

Door ].A. de Boo, hoofdredacteur Heraldisch Tijdschrift 

Nederlandse koningen en koninginnen worden 
niet gekroond maar ingehuldigd. Daarbij legt de 
vorst de eed af op de grondwet en het statuut van 
het koninkrijk. De leden van de Staten Generaal 
betuigen hun trouw aan de vorst. Volgens de 
grondwet moet dit plaatsvinden in de hoofdstad. 
Traditiegetrouw volgen daarna de balkonscene 
en een rijtoer door de stad. Die rijtoer werd de 
laatste keer op 30 april 2013 vervangen door een 
boottocht, maar de idee blijft dezelfde: de nieuwe 
koning vertoont zich aan zijn onderdanen. 

Al bij de inhuldiging van koning Willem In 1815 
werd afgezien van een kroning. Toen werd als re
gel een koning nog gekroond door een kerkelijke 
hoogwaardigheidsbekleder. Maar wie zou dat zijn 
in een kerkelijk versnipperd koninkrijk? Daarom 
werd er van af gezien en beperkte men zich tot 
de eedsaflegging. Hierbij werd teruggegrepen op 
een oud vaderlands gebruik, de zogenoemde blide 
incomste of blijde inkomst, dat is de feestelijke 
intocht van een nieuwe vorst in een stad bij zijn 
inhuldiging. Daarbij werden de wederzijdse rech
ten, plichten, privileges en vrijheden opnieuw be
vestigd tussen vorst en onderdanen. Dat gebeurde 
onder andere in 1355 bij de intocht van Johanna 
van Brabant, die getrouwd was met Wenceslas 
van Luxemburg. Omdat men toch wel beducht 
was of dit niet zou leiden tot vreemde overheer
sing, werd een en ander vastgelegd in een charter 
dat die naam kreeg. Het is daarmee een der oud
ste Nederlandse grondwettelijke akten. 

Op 30 november 1813 zette de erfprins Willem 
Frederik van Oranje-Nassau voet aan wel in 
Sch eve ninge n . Op I d ecembe r w erd hij uitge r oe

pen tot soeverein vorst, wat een dag later door 
hem werd aanvaard, onder waarborg van een 
grondwet. Om het van oudsher patriottisch gezin
de Amsterdam over te halen gebeurde dat in de 
Nieuwe Kerk aldaar. Daar hield de prins zijn Blijde 

Intocht. Alles was hals over kop georganiseerd. De 
prins deed zijn intrede in het met zes paarden be
spannen open rijtuig van de heer Josua Jacob van 
Winter, lid van de raad van Amsterdam. 

Ter herinnering aan dit heugelijke feit werd het 
de heer Van Winter bij koninklijk besluit van 15 
augustus 1815 (nummer 40) vergund om zijn 
aangeboren wapen te vermeerderen met een 
blauw hartschild met een gouden Romeinse ze
gewagen. Op 5 maart 1830 (koninklijk besluit 
nummer ro) werd hij verheven tot den adelstand 
met het predicaat jonkheer. Opmerkelijk is het 
bijbehorende wapen, waarbij tussen schild en 
h e lm nog een ridde rkroon werd ingevo e gd. D eze 

torenconstructie kwam in de loop van de acht
tiende eeuw in gebruik, maar is in de loop van 
de volgende eeuw hier te lande weer in onbruik 
geraakt. Sommige heraldici vinden dat decadente 
heraldiek. 



RUBRIEI< Periodieken 

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek aanwezige 

tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Bestellingen, p/a Postbus 26, 1380 

AA Weesp, of per e-mail via info@ngv.nl (gaarne met vermelding van de volledige referentie) . De aanmaak van 

fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn . Dat geldt ook voor periodieken voorafgegaan door een 

sterretje('~), omdat die niet in de collectie van het VC aanwezig zijn . Periodieken worden niet uitgeleend. 

Enkele gebruikte afkortingen : aanv. = aanvulling(en), afk. = afkomstig, afl. = aflevering, corr. = correctie(s) , corr.

adres = correspondentie-adres, exm. = ex matre, gen.= generatie(s}, jg.= jaargang, kwst. = kwartierstaat, kwn. = 
kwartieren , verv. = vervolg. 

= NEDERLAND 

■ ,·, d' Avereester Kroniek (www.hvavereest.nl) 
JG. 30 1 NR. 1 1 MAA RT 2013 

Bijdragen betr. o.a. Een Kamer van Koophandel in Ave

reest; Verv. Het vierde pand [Wilhelmina Snijder (geb. 

1852, 'opoe Nijensikkens '); levensbeschrijving van Jan

nes / Jo Nijensikkens]; Wanneer is mijn huis gebouwd? 

[ruim 5300 bouwvergunningen uit Avereest 1903-1960 
online; www.bonmama.n~; Het herenhuis van Balkema 

[gebouwd in 1904 voor August Aimé Balkema, houthan

delaar in Dedemsvaart]; Het echtpaar Albert en Henny 

Dragt [tr. 1960]; Sijbrand Jan van der Linde [verzetsstrij

der uit Dedemsvaart, geb. Den Haag; met Albert Eggen 

uit Zuidwolde en Johan D'hont uit Dordrecht 11 april 

1945 doodgeschoten gevonden in Hoogeveen]. 

■ Caert-Thresoor (www.caert-thresoor.nl) 
JG . 32 l 2013-1 

j. W H. Werner: De eerste wandkaart van de Zeven Pro

vinciën uit 1651 als 'Stoel des Oorlogs ' heruitgegeven 

bij Covens & Mortier omstreeks 1740 (oorspronkelijk 

uitgave van Cornelis Danckerts (1603-1656) in 1651]; M. 
Venema : De Deventer mappa mundi uit de twaalfde of 

dertiende eeuw; M. van Egmond/ K. Smit: Kritiek op een 

zeventiende eeuwse kaart van Romeins Nederland. Een 

onbekende brief van Buchelius aan de historicus Mirae
u s [Arnoldus Buchelius (1 565-16 41) ; Aubertu s Miraeus 

(1573-1640)]; Sj. de Meer: Kaartencollecties in Neder
land . Maritiem Museum Rotterdam [www.maritiemmu
seum.nl; www.maritiemdigitaal.n~; In Memoriam Henk 

(Henricus Antonius Maria) van der Heijden [Amster

dam 1916 - Loosdrecht 2012]. 

Idem 

2013-2 
P.H. Meurer: Metrische analyse van de Gelderlandkaart 

van Jacob van Deventer [1556]; M. van den Broecke: Or

telius ' Brittenburg [Romeinse ruïne voor de kust van 
Katwijk; 1568]; R. van der Schans: Hulpbehoevende hulp

kaarten ['Sinds de officiële start in 1832 heeft het Neder

landse Kadaster alle wijzigingen in de parcellering van 

Nederland vastgelegd op zogenaamde hulpkaarten'; 

mutatiekaarten, van waaruit de bijbladen met actuele 

situatie werden bijgehouden. Het Kadaster is van plan 

de hulpkaarten te vernietigen . Ze zijn gescand , maar 

- aldus de auteur - zonder te letten op hogere kwali

teitseisen voor andere dan puur kadastrale doeleinden. 

Kwaliteitsverlies treedt vooral op in de kleuren , waar

door lijnen zijn verdwenen: de grenzen van percelen , 

dus] ; E. van Breen: Twee schatkaarten van de Sint-Lucia

baai op Madagascar; Kaartencollecties in Nederland. M. 
Hameleers: Stadsarchief Amsterdam [www.stadsarchief. 
amsterdam.n~; In Memoriam Peter G.M. Mekenkamp 

(Deventer 1951-2013] . 
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Idem 

2013-3 

F. WJ. Scholten: De (on)betrouwbaarheid van de Topo
graphische en Militaire Kaart [verschenen in de jaren 

1850-1864 met 62 bladen ; vervaardigd door militairen 

voor militaire doeleinden]; GJ.f. Goedings: Een specia

list onder vele vakgenoten. David Reerigh en zijn 'su

perfei jn' afgezette wandkaarten van Holland (1647) en 

Rijnland (1687 / 88) [kaartafzette r = inkleurder van kaar

ten ; In de ondertrouwakten van Amsterdam 1600-1700 
werden er al 139 gevonden ; zie de Bijlage: Afzetters ver

meld in Akten van Ondertrouw (1601-1700); chronolo

gische lijst met beknopte gegevens van de bruidegom; 

David Reerig, van Ober lngelheim otr. 1652 Hi lletie Lu

cas] ; Kaartencollecties in Nederland. A. Keen : Stadsar

chief en Athenaeumbibliotheek (SAB) Deventer [www. 
sabinfo.n~ . 

■ ,·, Fryslän. Histori sch Tijdschrift (wwwfriesgenoot
schap.nl) 
JG. 19 1NR. 3 1 ME I 2013 

D. Sijens: Doede Nieuwenhuis. Ster van het witte doek 

[geb. Munnikezijl 1907, over\. 1986, zoon van Oene N. 

(1 878-193 2) en Fetje Binnema (1 884-1976); wwwfries
.filmarchief.n~; j. Otten: ' lt kin net !' [bijdrage over krui

denbitter Berenburg; ui tv inding 1724 van Hendrik Bee
renburg, kruidendokter te Am sterdam; Verschillende 

ve rsies kwa men op de markt (n aam niet gedeponeerd), 

o.a. 'weduwe Joustra' op receptuur die Anjenette Jous

tra - Reinders in 1864 samenstelde, en 'Sonnema Be
re nburg' s ind s 1860 door f'edd e Sonnema , he rbe rg ie r in 

Dokkum; Dirk Boomsma ontwikkelde een variant in de 

19• eeuw; Jan C. Meekma te Drachten bedacht in 1916 
'Meekam Beerenburg' ; Voorts J. Veenstra uit Grou (rond 

1934) en Klaas Plantinga te Bolsward (1870)]; De Friese 

waterwegen; Friese Admiraliteit failliet [1785; directie en 

bestuur bleven buiten schot; vervolgd werd scheepstim

merman jan Zweers, verbannen uit Friesland] . 

■ Genealogisch Erfgoed Magazine 
JG. 21 1 NR. 3 I AUG . 2013 

H.M. Lups: Beroepen van vroeger. Ta l meester - telexist; 

JW. Koten: Het toilet als erfgoed; 0 . Kranen: Winkel

sluiting - het kan verkeren [informatie gevonden op de 

website H istorische Kranten; http://kranten.kb.n~ ; Ver

dwenen dorpen op de kaart gezet [www.cartomagie.n~ ; 
D. Kranen: Johannes B. Brikkenaar, Rooms Priester en 

Oculi st (1688-1760) [pastoor van Oudorp bij Alkmaar 
sinds 1711]; E. Renckens: On line grasduinen in brieven 

van geleerden; Linked Data [CEDAR-project Volkstellin

gen] ; Schatgraven in de statistieken [cbs .nl/historisch] ; 

De handigste cloudprogramma's; Gezien door de ogen 

van een Engelse lady [Mary Wortley Montagu geb. Pier
repont (1689-1762)] ; JW. Koten/O. Kranen: Staar, ge

schiedenis en behandeling. 

■ Gens Germana (www.wgod.n~ 
JG. 39 I NR. 2 1 JULI 2013 

In memoriam Robert Hofstee, 1941-2013; Verv. Een bio

grafie van Anna Cat 

harina Huth. Deel Il : Haar leven in Amsterdam van 1726 

tot 1740 [tr. a\d. 1736 Gerrit Loobeek]; G. Geerken/j. Fast: 
Oldenburgse stukadoors in Nederland, 1775-1925. Een 

late opleving van de Hol\andgängerei [samenvatting van 

een lezi ng; drie fases onderscheiden; de familie Fast, 
afk. van Höven, een dorp bij Wardenburg, voordien uit 

Va(r)ste/Hannover] . 

Idem 

NR. 3 1 SEPT. 2013 
PJ.C. Elema: Juurling te Groningen (R.K., uit Amt Lingen) 

[fragment; Leendert Juirlincktr. Groningen 1715 Margrieta 

Helmans; met kinderen en de gezinnen van twee doch

ters (Meijers, Mulder); ook: jurlink, j uerling, jürling, Juir

ling]; C.A.M. Siskens: Gefopt door het Standesamt, of hoe 

betrouwbaar zijn huwel ijksakten? [Christoph Pick (ged. 

1810); in zijn huwelijksakte (1840 met Carolina Dick
haus) bleken zowe l d e na m e n va n z ijn doo pgetuigen a ls 

die van zijn ouders te zijn ingevuld]; H. Beudeker. Zoek

tocht naar voorvader na 32 jaar opgelost [Gerrit Hendrik 

Bödeker, uit Bohmte bij Osnabrück, over\. Amsterdam 

1814, geh. met Ida Detmers]; Vraag Wettstein. 



■ Heraldisch Tijdschrift 

JG . 10 (2004) 

T.g.v. het 10-jarig bestaan van de afdeling Heraldiek werd 

Heraldiek. Verzameling voordrachten uitgesproken tijdens 
de Heraldische Dag 2004 uitgegeven. Het was bedoeld 

als jaargang 10 van het H.T., maar dat werd echter niet 

als zodanig aangegeven, zodat een vermelding in deze 

rubriek achterwege bleef. W. M. T. van Zon: NGV-afdeling 

Heraldiek 1994-2004, een overzicht [o.a. ontwikkeling, 

dienstverlening, positie]; J. T. Anema: Tien jaar Afdeling 

Heraldiek der NGV; Welkom in de Statenzaal in Zwolle 

[welkomstwoord door mr. GJ.Jansen, commissaris der 

Koningin in Overijssel t.g.v. de jubileumviering]; AJ. Ge
vers: De gebrandschilderde wapens in de Statenzaal te 

Zwolle [in de nieuwe neogotische vergaderzaal (1896) 

zouden glas-in-lood ramen komen met Overijsselse ge

meentewapens, die deels nog ontworpen moesten wor

den]; H. P. de Vries: Adelaar en leeuw, kernsymbolen in 

de heraldiek; AJ. Mensema: Het wapen van de gemeen

te Zwolle;j.A. de Boo: Het koninklijk wapen als spiegel 

van zijn tijd [met Wapens Koninklijk Huis vanaf 1815]; 

J.C. Terluin: Religieuze achtergrond van Friese wapens 

[met veel voorbeelden van familiewapens] ; R. Alma: 
Drentse heraldiek [in heden, verleden en toekomst; 

streekwapens, bronnen]; Lijst bestuursleden . 

Idem 

JG. l 9 1 NR. 3 1 JU LI- SEPT. 2013 
Hans de Boo jubileert: 60 jaar lid NGV en 10 jaar hoofd

redacteur Heraldisch Ti jdschrift; Hedendaagse heraldi
ci (15) . 8. Grothues: Hans de Boo, een bevlogen heraldi

cus [geb. Hoofddorp 1935, arts; met bibliografie]; NJ.M. 
Biezen: Smeedijzeren signet met alliantiewapen Van 

Hasselt- Van Berchuys [tr. Groningen 1778]; A.C. Zeven: 
Heraldische dobbelstenen [literatuuronderzoek; wapen 

Toppler; twee- en driedimensionale dobbelstenen]; R. W. 
van Dijk: Kerk en staat zijn toch uit elkaar? [het bij KB 

verlenen van wapens aan kerkelijke instellingen is geen 

overheidstaak en zal niet worden gecontinueerd]; H. 

van Heijningen: Hedendaagse kerkelijke personele unie 

heraldisch vertaald ; H.R. Bolland: Een klimmende leeuw 

met afgehakte kop [in de wapens Loen en De Waal; 

Frans Loenenhofje te Haarlem; voor Frans Claes Loen 

zie S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot 

Europese aristocraten, Band 1, pag. 352, 353]. 

■ Joods Rotterdam (www.joodsrotterdam.nl) 
JG. 4 (2013) 1 NR. 2 

P. Sanders: Genealogie Mug [oudst bekende: Salomon 

lsaacs Kohin otr. Rotterdam 1733 Jacomijntje Samsons; 

hun zoons Machiel en Joseph Salomon Cohen (geb. ca. 

1740 resp. 1742) namen de naam Mug aan; zes gene

raties]; Idem: Genealogie Levyssohn [Hartog / Henry 

Levyssohn (geb. Berlijn ca. 1770, overl. Laken/B 1842, 

zoon van Isaac Levy en Geela Davids Brück), tr. Rotter

dam 1791 Elisabeth Levie / Lavino; nageslacht in the UK 

(Leveson) en Ned.-I ndië; familieportretten]; Idem : Via 

Levi Velleman vond ik de hartsvriendin van mijn moe

der terug [geb. Haarlem 1919]; 5. Bali-Sanders: Joods 

Kindermonument [met aandacht voor vier kinderen , die 

op het monument vermeld worden : Andoren Taba Roz

man, Leentje Mok en Lea Maks]. 

Idem 

NR. 3-2013 

S. Bali-Sanders: Genealogie familie Samson, familie De 

Sterke en familie De Vries [oudst bekende: Samson Jo

seph/ Moses Polak, uit Polen , overl. Leiden 1759, tr. ald . 

1731 Elizabeth (Lijsje) Jacobs Fonteijn , overl. Maassluis 

1778; nageslacht van hun drie zoons neemt de in titel 

genoemde namen aan]; P. Sanders ; Genealogie Lorjé [fa

milie van toneelspelers en muzikanten ; Jacob David tr. 

(1) Maria lsaacs, tr. (2) Leiden 1722 Jannetje Josephs, tr. 

(3) 1724 Hendrina Marcus; uit het eerste huwelijk Eliza

beth Jacobs tr. (1) Amsterdam 1722 Michiel Josephs, tr. 

(2) Leiden 1731 Samson Polak, zie boven]. 

■ Limburgs Tijdschrift voor Genealogie (http://ge
nealogie.lgog.nl) 
JG. 41 1NR. 21 JUNI 2013 

In Memoriam Edmond Delhougne (1932-2013); In Me

moriam Arie Marchal;JJ.M. Quaedvlieg: Mijn overgroot

ouders Bohnen - Franssen in dienst bij de kasteelheer 
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van Mheer [Otto N.M. de Loë (geb. 1821) ; met kwar

tierstaat 4 (5) generaties van Maria Catharina Bohnen 

(1878-1955) : - , Van den Bergh (te Holtum, Susteren) , 

Franssen (te Caestert - Eijsden) , Offermans]; W.A.8. 
Donners: De vroegste Nieuwstadtse Bovendeerts: een 

poging tot reconstructie [DTB-registers voor april 1723 

ontbreken; De waarde van het Register van het Aerts

broederschap van den Heijlighen Roosencrans (1673) 

en het Boenderboek voor dit onderzoek; fragmentge

nealogie Bovendeert (vijf generaties); oudst bekende: 

Heyn Bovenderde tr. ca . 1620 Enken Emouts] ; B. van 
Laer: De toekomst van het Limburgs Tijdschrift voor 

Genealogie; A.P.L. Paquaij: Kerkhoven in Zuid-Limburg. 

Vervolg Kerkhof Mesch [Duijts t/m Simons; met o.a. 

Flamand, Huijnen, Van Kan, Lippertz, Pinckaers] . 

Idem 

NR. 3 1 SE PT. 2013 

M. Quaedjlieg: De vroegste Beij'en in Ubach . Een po

ging tot een genealogische reconstructie [omdat DTB

registers van vóór 1652 niet bewaard zijn gebleven, is 

men voornamelijk aangewezen op archieven van de 

schepenbanken Ubach, Merkstein, Rimburg en Her

zogenrath; nageslacht (7 gen .) van Gabrigel die Bye, 

grondbezitter te Ubach , overl. na 1591 en van vier van 

zijn tien kinderen ; ruim voorzien van de nodige voetno

ten]; AJ. Coopmans: Het bidprentje van Anton Pruem, 

zonder datum [overl. Venlo 1841 ; ged . Neuendorff bij 

Koblenz 1779; Fragmentparenteel Pruem, uitgaande 

van Peter Prüm , landbouwer ald . 1808,1820, tr. Anna 

Maria Schmitz, overl. 1793; met Boudewijns, Tetar van 

Elven , Hovens, De Swart, Pennaertz] ; R. de La Haye: 
Steegh, of: Hoe een familienaam ontstaat ['rond 1600 

heeft praktisch iedereen in Zuid -Limburg een vaste fa

milienaam. In Midden- en Noord-Limburg komt deze 

ontwikkeling veel later op gang'; Stamreeks 17•-1 8• 

eeuw: aen de Plaets, aen den Hombergen , in gen Elter

huijs , patroniem, (op de) Steegh; genealogische aante

keningen van enkele aanverwante families : Noelens / 

Neulens, Heldens] . 

■ Mars et Historia (www.marsethistoria.nl) 
JG. 46 (2012) 1 NR. 4 

K. Schuiten : Het masterplan van Napoleon in de cam

pagne van Waterloo in 1815. Beeldvorming en werkelijk
heid ; R. van Arkel: Een tragisch einde van een bijzonder 

en veel belovend vlieger Otto van Houten, kapitein der 

infanterie - vlieger [geb. Gorinchem 1882 - Soekamis-

kin 1921]; M. Ooms: Koude Oorlog in de tropen: de Rus

sische betrokkenheid in de bijna-oorlog met Indonesië 

om Nieuw-Guinea in 1962. 

■ ,~ Meer-Historie (Stichting Meer-Historie, Haar

lemmermeer e.o.; secr.: W. Landzaat, Daunis

straat 12, 2132 PS Hoofddorp; landzaat@quick
net.nl; www.meerhistorie.nl) 
JG. 41 J NR . 2 J JUNI 2013 

H. Dolman: Het Haarlemmermeer, ontstaan en uitbrei

ding [tentoonstelling in het Historisch Museum Haar

lemmermeer] ; Werkgroep Restauratie voor het voet

licht; 8. Klaassen/ T. Zekveld: Brongas [bij boerderijen 

gebruikt voor o.a . verlichting en koken ; Jan Lankema 

(1853-1927) uit Purmerend begon in 1891 brongasinstal

laties te verkopen]; B. Bos-Burggraaff. Het leven van 'een 

boerin ' in de Haarlemmermeer van 1852 tot 1940; Twee 

gifmoorden als gevolg van overspel [Ernst Hendrik Pie

neman (geb. Nieuwkoop 1875 - Oude Wetering 1913, tr. 

1899 Pietertje Enthoven, geb. 1883); Ente Breed (70 jaar, 

overl. 1913; zijn zoon Frans had een verhouding met 

Pietertje)] ; A. Zekveld: Gezinsdrama in Nieuw-Vennep 

in de nacht van 7 op 8 januari 1963. Een verslag [de 

vier kinderen van de familie Holl kwamen om bij een 

brand] ; G. Mastenbroek: Zwanenburg toch echt 100 jaar; 

R. Buser: Woonkernen : Vijfhuizen ; Verv. Smeden en wa

genmakers (11) [Jacob Kroon , geb. Stompwijk 1812, smid 

in Nieuwveen, tr. Margje Zuidervaart, geb. Aarlander

veen 1820; ca. 1853/1854 verhuizing naar Abbenes; zoon 

Martinus, smid, tr. 1877 Neeltje van To (geb. Haarlem

mermeer 1855) ; drie van hun zoons werden eveneens 

smid]; Werkgroep Historisch Burgerveen: Boeren rond 

Burgerveen . Fam ilie Munsterman in historische zin 

duurzaam aanwezig [de familie Münsterman stamt uit 

Gütersloh/D; beknopte familiegeschiedenis]; 8. Klaas
sen: Mijn grootvader: schoenmaker, schilder en brand

weerman (1) [Barend Klaassen (geb. Hoofddorp 1884; 

exm. Houtwipper) in 1901-1 903 in de leer bij schoenma

ker Piet Wiel te Noordwijk a/ Z, tr. 1906 Leuntje Hoek] . 

Idem 

NR . 3 1 SEPT. 2013 

H. Dolman: De defensieve waarde van Haa rlemmer
meer; R. van Rijsbergen: Van akkerbouwbedrijf naar 

speelgoedboerderij [woning gebouwd in 1913; in 1917 

gekocht door Pieter Roos (geb. Zevenhoven) , tr. Corne

lia Gijsje van Dorp; in 1945 het bedrijf overgedaan aan 

zoon Gerrit, die het in 1975 verkocht aan zijn zoon Piet; 



overname in 2008 door diens dochter Gertine en haar 

man Maurice Houdijk] ; PJ. de Koning: De restauratie 

van korenmolen De Eersteling in 1944-1945; School

meester stond op dezelfde voet als de dominee. Jan 

Nieuwenburg vertelt ... [over zijn vader de hoofdmees

ter (geb. Den Haag)] ; 8. Klaassen: De Landbouwwinter

school te Hoofddorp [start in 1921 ; directeur J. Wolden

dorp, voorheen leraar te Veendam]; Buurtschap. Herin

neringen aan Rijk [van David Schoemakers , notaris te 

Hoofddorp (geb. 1944; exm. Knibbe)] ; De Heimanshof 

[vernoemd naar Eli Heimans (1861-1914), bioloog en 

natuurbeschermer] ; Wie is .. . J usta van Bergen; Piet 

Lameris wilde eigenlijk boer worden [geb. Am sterdam 

1904, tr. 1930 Marina C. Breure]; Gebr. Heemskerk b.v. 

van smederij naar constructiebedrijf [Leo Heemskerk 

(geb. Warmond 1934) vertelt; dochter Lia en schoon

zoon Han van Hamburg zetten het bedrijf voort]; Verv. 

Mijn grootvader (11) [B. Klaassen] . 

.. .., ____ .. __ _ ----___ .... _ _ ,,_,_..,__ 

■ Misjpoge (www.nljewgen.org) 
JG . 26 (2013) 1 NR. 3 

R. Foyer: Joodse vakanties in de vo rige eeuw [vrije tijd / 

vaka ntie: va n gunst naar recht; reismogelijkheden, ritu

eel eten op reis , het N.I.W.-Re isbureau]; M. Maas: Edu

ard Kapper (1887-1944), Hollands humorist [geb, Am

sterdam (als Emanuel; exm. Aleng) , tr. ald. 1914 Mies 

Deumers; bekend van o.a. 'De begrafenis van Manke 

Nelis '; duo met Jo Pruis] ; Open Joodse Huizen in de 

Mediene. W van Nare/: Overweldigende belangstelling 
in Elburg. J. Löwenhardt: Onvertelde verhalen uit Den 

Haag; V. Brilleman: Schaduwkade. Herdenking op de 

Nieuwe Keizersgracht; H. Bakker: De Praegers (2). Sa

muël Praeger [Amsterdam 1854-1937, musicus, partner 

Marie Faassen, actrice; levensbeschrijvi ng] . 

Idem 

NR . 4-2013 
M. Mossel/ H. Snel: Daniel Brandon en zijn 'uitstapjes ' 

buiten het Sefardische milieu ['dit artikel gaat over Por

tugese Joden die door hun relaties met christenen de 

joodse traditie en het joodse geloof verlieten '; Daniel 

(1800-1848; exm. De la Fuente) tr. Amsterdam 1820 

(gesch . 1845) Johanna Elisabeth Gerth (1799-1876) en 

had zeven buitenechteli jke kinderen bij Rebecca Levie 

Salomons; Daniels zuster Ri (b)ca had zes kinderen bij 

Jacobus Scholting (geb. Leiden 1772); meer voo rbeel 

den van gemengde relat ies]; M. Maas: Bob Scholte 

(1902-1983), Lied en Leed [geboren als Hijman Scholte 

(exm. Borstel), zanger]; L. Cohen: Judenporzellan . Be

lastingheffing voor Pruisische Joden (1769-1788) als 

genealogische bron [dwangaankoop van porselein uit 

Berlijn voo r het verkrijgen van bepaalde gunsten]; K. 

Sturkop: Drie zusters Sara en hun trouwakten [Sara Wolf 

Knokker; huwelijke met Van Sister en Kuit, Heertje, De 

Swarte; gesjoemel met geboorteakten] . 

■ Nederland's Adelsboek (www.cbg.nl) 
JG. 97 (2012) 

Vos - Wil. Dit is het negentiende deel van een nieuwe 

(derde) historische reeks, waarvan de inhoud aanzien

lijk verschilt van de vorige, in 1987 afgesloten serie. 

Vanaf de oudst bekende van een geslacht wordt de 

stamreeks gegeven tot aan de personen , die tot de adel 

van het Koninkrijk zijn gaan behoren; daarna genealo

gie. De Vos van Steenwijk [Van den Ghoer; Steenwijk, 

1318]; Vosch van Avesaet [Wijk bij Duurstede, 1576]; Van 

Vredenburch [Huych Claesz, vleeshouwer te Rotterdam, 

1514]; Van Vrijberghe [De Boet / Dibbouts / Debbouts ; 

Reimerswaal, ca. 1484]; Vrijthoff [Heu sden , Maastricht, 

1643]; Van de Wall [Van den Wa ll ; Gendt, Nijmegen, 

1617]; Warin [Merville, 1598]; De Warzée d'Hermalle 

[Hoey (Luik), 1614]; Van Wassenaer [1200; genaa md van 

Duvenvoirde, beleend 1226]; De Watteville [von Watten

wyl; Thun, 1356]; Waubert de Puiseau [Pithon (Picardië), 

1554]; Van Weede [Van Wede; Zeldert (bij Amersfoort), 

1331 ]; Berckmans de Weert [De Weert; uit Antwerpen, te 

Steenbergen , 1655]; De Weichs de Wenne [von We ichs; 
Ottenburg (bij München), 1407]; Von Weiler [Wilre, Wy

ler, Wei ler; Lohe (bij Heinsberg), 1545]; Wentholt [Zut

phen, 1553]; Wesselman [Diersfo rdt (bij Wezel), 1707]; 
Van Westerholt [Recklinghausen, 1287]; Van Westree

nen van Tiellandt [Amsterdam, 1633]; Van Wevelincho-
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ven de Sittert [Wevelinghoven , Gorinchem, 1574/1584]; 
Wichers [Rotger Sickens te Groningen, 1601]; Van der 

Does de Willebois [Villebois , Willebois; Poitiers, 1606]; 
Niet opgenomen geslachten. 

■ De Nederlandsche Leeuw (www.knggw.nl) 
JG. CXXX I NR. l I MAART 2013 

C. van Schaik: Van Dam (Overlangbroek, Wijk bij Duur

stede) [oudst bekende: Willem Hendricks, vermeld van

af 1582, leeft okt. 1613; vijf leden van de familie waren 

koster, gecombineerd met het ambt van gerechtsbode, 

en schoolmeester; vijf generaties tot in de 18' eeuw; 

Bijlage 1. Van Uijen; Bijlage 11. Van Dam te Cothen; Bij

lage 111. Hermanus van Dam te Wijk bij Duurstede] ; 

P.S.C. van der Plas: Het geslacht Van Voorschoten, la

ter geheten Van Cralingen: opkomst, bloei en neergang 

[genealogie; 13' -16" eeuw; voorts Personages buiten de 

genealogische opstelling, Verwanten en mogelijk ver

wante geslachten, De Starrenburgen (te Voorschoten 

en in ambacht Hogenban)] ; 8.M. Kamp: Het nichtje 

van de bisschop [het nichtje was Johanna (genoemd 

1379, 1406), de vrouw van Ludolfvon Ahaus (vermeld 

van 1338 tot 1410) ; de bisschop was Floris van Weve

linghoven (bisschop van Munster 1364-1378 en van 

Utrecht 1378-1393) , die haar 'olde oem' werd genoemd; 

aanwijzingen leiden tot de conclusie, dat Johanna een 

dochter geweest moet zijn van Guy de Dave en jutta van 

Wevelinghoven] ; LM. Schoemaker: Bijzondere aanwinst 

voor Huis te Linschoten [groepsportret van vijfkinderen 
Strick van Linschoten (exm . Bernard) , in 1733 geschil

derd door Jacob Schrieder (1697-1747)]; Forum: C. van 
Schaik: Pek en Veren [auteur signaleert dat genealogisch 
knoeiwerk op internet (kennelijk zonder controle) wordt 

overgenomen met als voorbeeld de registratie van een 

familiewapen in Genealogie (CBG}, dat ten onrechte ge

baseerd is op een door een Betuwse familie De Cruijff 

gevoerd wapen. Auteur vraagt zich af wat te doen tegen 

de zich als een griepvirus verspreidende plaag van on

juiste afstammingen op internet; hij stelt voor een vaste 

rubriek 'Pek en Veren' voor hardnekkige misvattingen]; 

Aanv./verb. op Het Haarlems geslacht Proost; en op 

Bastaarden Van Ruijtenberch te Utrecht. 

Idem 

NR. 2 j JULI 2013 
Thema: De Troonswisseling. In Memoriam C. Hoek; E. 
Wolleswinkel: De inhuldiging van Zijne Majesteit Koning 

Willem-Alexander. Enkele heraldische en juridische as

pecten van de troonswisseling [rijkswapen , grootzegel, 

wapens, vlaggen, titulatuur, koningen en herauten van 

wapenen, kleding enz.] ; N. Biezen: Een zegelstempel 

Van Merode (Provenance Van Pallandt Neerijnen / 

Waardenburg) ; J.C. Streng: Sophia Carolina of Sophia 

Charlotte? [Van Rechteren] ; Aanv./verb. AJ.A. Labou
chere: Wederom Arend Rutgers , een Hollands koopman 

(achtergronden uit brieven ; fragmentgenealogie Rut

gers, 17•-19• eeuw; fragmenten Nierop, Tra Kranen en 
Voombergh] . 

Idem 

NR . 3 j SEPT. 2013 
C.H. van Wijngaarden (t) m.m.v. L.M. van der Hoeven: 
Arminius en zijn familie [Jacob Hermansz (Jacobus 

Arminius) , geb. Oudewater 1560, predikant te Amster

dam, hoogleraar te Leiden, tr. Amsterdam 1590 Lijsbeth 

Lourens Reael ; Genealogie (6 gen.), oudst bekende: 

Jacob Claesz (van Leijden) , tinnegieter 1542, tr. Anna 

Willemsdr.; Bijlage 1 . De nazaten van Neeltje Jacobs 

(tr. Rotterdam 1576 Claes Cornelisz.: Keijser, Suermont, 

Valck, Cuijper); Bijlage 2 . Staat en inventaris van de 

nagelaten goederen van Elisabeth Arminius, weduwe 

van Johan Rombout, overleden Oudewater s mei 1718]; 
M.M.M. Horsten Sr. : Fragmentgenealogie van het ge

slacht Horsten in Tilburg in de achttiende en negentien

de eeuw [nageslacht van Joost Adriaan Jacob Gijsbrecht 

Horsten (1662 Dongen 1732), tr. Raamsdonk 1693 An

neken Buijs] ; R.A. van der Spiegel: Wanneer stierf jan 

van Renesse? [hoe vader jan en gelijknamige zoon jan 
uit elkaar te houden?; Jan sr. was een oudere halfbroer 

van moederszijde van Dirk van Brederode; 13• eeuw; van 

belang was iemands plaats in getuigenlijsten in oorkon
des]; 8. van Dooren: De vrouw van Thonis Molengraeff 

en haar illuster voorgeslacht [te Sprang, Loon op Zand; 



Hendricxke Wolf Hendricksdr, vrouw van Anthonis 

)oosten (1609) ; na mooi speurwerk bleek zij dochter 

van Wolfert van der Hoeck Hendricksz (overl. 1546/47), 
kleinzoon van Willem van der Duijn (overl. 1535), zoon 

van Elisabeth de Rover; genealogisch overzicht]; M. van 
der Hut: Portret van drie heren (Willink) door Barend 

Graat [ca . 1660-70]; Forum. T. van Bönninghausen: Pro

motie adelsrecht [E.J . Wolleswinkel]; Aanv./verb. Blan
ckebijll, De Montcalm; Aanv. Nederland's Adelsboek: 
Mulert, De Lannoy; Vraag: Barriel - Van Nassau la Lecq. 

■ Ons Voorgeslacht (www.hogenda.nf) 
NR. 655 1 JG . 68 1 MEI 2013 

JJ. F. Lots/8. de Keijzer: Ruyse(e) - Hogesteyn - Van de 
Pol(le) [het voorgeslacht van Fijtgen Michiels Ruyse(e) , 

de vrouw van de Haagse glasschilder Willem Jacobsz, 

wiens wapenboekje uit 1565 in het oktobernummer 

van OV gepubliceerd werd; nageslacht van Cleeuwaert 

Simonsz (beleend 1474) en Adriaen van Hogesteyn , 

zoons van Symon Gillisz (leenman, overl. voor 1-12-
1474); Van Harkestein, Van Arckestein , Hogerstein, 
Zeeman (van Oudewerve) , Sas, Van Weldam; Catharina 

bastaarddochter van Catharina van Weldam bij Erik 11 

hertog van Brunswijk tr. voor 1-10-1585 Andrea Doria; 
twee fragmenten Van de Pol Ie (Sofia , vrouw van Wouter 

Jansz van de Pol was misschien een Van Beesd)]; R.A. 
van der Spiegel: Inwoners Noordwijkerhout 1369 [trans

criptie] ; L Helms van Eis: Huwelijken van personen uit 

de Hoeksche Waard te Zwijndrecht [1603-1674] ; In Me

moriam C. Hoek; FJ.A.M. van der Helm: Transcriptie 

Schotboek te Veur 1681 en 1682; LM. van der Hoeven : 
Poorters Schoonhoven 1803-1809. 

Idem 

NR. 656 1 JUNI 2013 
W T. Molema-Smitshoek/KJ. 5/ijkerman: De oudere ge

neraties van het geslacht Smits uit Heukelum, te Smits

hoek, Sint Anthoniepolder en Mijnsheerenland [16' -17• 
eeuw];JJ.F. Lots: Enige grafzerken in Naaldwijk. De zerk 

van Vranck Joostenz. (van Rijt) [15 99; Stark 1597]; P. van 
der Hoeven: De grondbrieven van Pieter Huijbrechtsz 

[Naaldwijk 1581: verzoekt vier oude brieven over te 
schrij ven en zo va st t e leggen : 14 58, 1486, 1516 en 1545: 

(ver) koop door leden van de familie die later Van der 
Burch gaat heten] ; 8. !betings: Hofstedengeld in Woer

den in 1446 [transcriptie] . 

Idem 

NR. 657 I JULI -AUG. 2013 
T. Oskam/ P. Flippo: Belijtgen Jansdr. Proot (1550-1622) 
en haar verwanten [naamgeving: de gewoonte in vroe

ger eeuwen om kinderen niet alleen met voornaam, 

maar ook met achternaam of toenaam te vernoemen, 

verplicht tot zeer breed onderzoek; Belijtgen bleek een 

dochter van Jan Jansz Blanckert (exm. Marritje Willems, 

waarschijnlijk zuster van Gerrit Willems Proot) en Ma

ritje Joris de Bije; Van der Hoef (Van der Houff), (Van) 

Crieckenbeeck; Parenteel van Jan jacobsz Blanckert 

(overl. 1544-1548) tr. Marritje Willems: met Packebier, 
Rijp, Verleer, Van der Hout, Graes, Persijn , Van Son, 
Van Honthorst]; L. Helms van Eis: Kohier 10• penning 

van het zomerland onder Mijnsheerenland van Moer

kercken anno 1553 [transcriptie] ; L.M. van der Hoeven : 
Bestuurders van Dirksland in 1763-1764; KJ. 5/ijkerman: 
De oudere generaties van het geslacht Van der Stoup 
alias Verstoup uit Strijen (aanv./corr.) ; Aant./Corr. Repa
ron , Duyvesteyn [Clapmuts], Tolhooft [Bijlevelt, Puijck, 

Pater], Van den Arent. 
Idem 

N R. 658 1 JG . 68 1 SEPT. 2013 
GJ. van Ge/der: De bezitters van de Borghoeve in Rid

derkerk in de veertiende en vijftiende eeuw. Dirk Elants

zoon en zijn nageslacht [omgrachte edelmanswoning, 

vermeld sinds 1340; kenmerkende voornamen : Monne, 

Elant, Witte, Aper]; KJ. Slijkerman: Schippers vermeld 

in het oud-rechterlijk archief van Zwijndrecht in de zes

t iende en zeventiende eeuw [naam, woonplaats, datum 

van de akte; de aktes vermelden vaak borgen en soms 

familierelaties] ; Registratie van familiewapens . 
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Idem 

NR. 659 1 OKT. 2013 

L. M. van der Hoeven/ E. W. Roscam Abbing: Het geslacht 

Vogel(s) en de vicarie op het Sint Jorisaltaar in de kerk 

va n Schoonhoven [15• - begin 17• eeuw; relatie met de 

familie Van der Sprong]; 8. lbelings: Haringvissers te 

Vlissingen, Westkapelle, Zoutelande, Veere en Brou

wershaven in het laatste kwart van de vijftiende eeuw; 

H.M. Kuypers: Een genealogische instinker (In 't Hout, 
Moordrecht, 16• eeuw) [verwarring door dubbel patro

niem ; de auteur toont aan, dat zeer zorgvuldig en breed 

onderzoek nodig is wanneer personen nagenoeg alleen 

onder patroniem te vinden zijn];J.J.F. Lots: Pijnacker en 

inwoners vermeld in procedures voor de Grote Raad 

van Mechelen (ca. 1450 - ca . 1580) [verfilmde bestan

den zijn te raadplegen in SA Amsterdam]; R.A. van der 
Spiegel: Erfhuurders Noordwijkerhout circa 1358 [trans

criptie]. 

■ Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boer
derijonderzoek (www.otgb.nl) 
JG. 30 1NR. 21 2• KW. 2013 

C.A. van Remmen: Opmerkelijke rechtszaken in het 

Graafschap Bergh [vijf brandstichtingen door Derricks

ken van Huet (tr. Jan Gybinck); 1676-1680]; Verv. Familie 

Klein Wassink uit Varssel [19•-20• eeuw]; Verv. Kwartier

staat Tiessink; Verv. Erve Loitink te Winterwijk [Loitink; 
18•-begin 19• eeuw]; De noabers van Blauwhand in Ool

de (deel 2) [fragmentparentelen : Enderink, Tichelman, 
Prosman, Straalman]; F J. Voorhorst/RJJ. Weetink: Gerrit 

Bartholds en zijn kinderen op Hebbink en Mennink in d' 

Noordijk [problemen met veranderende 'achternamen' 

(adresnamen, aangetrouwde en in getrouwde namen); 

doopgetuigen en attestaties kunnen helpen oplossen; 

Garrijt Bartholds van Nijenhuijs otr. (1) Ruurlo 1705 Be

rentjen Luders Binneman; tr. (2) 1710 Jenneken Teunis

sen; en hun (klein) kinderen; o.a. Schreurs, Hebbink, 
Rerink, Craessenberg, Mennink]; /. Brethouwer: Het 

raadsel van Wander ter Haer uit het Woold in Winters

wijk, een zoekplaatje in Suderwick, Aalten en Winterwijk 

[fragment van Jan Hijenck (ged. Winterwijk 1659), tr. ald. 

1685 Geesken Eeltinck; zoon Wander ter Haer op Son
derloo tr. (1) ald. 1741 Geertruid Nijweide alias te Kulve; 
Sonderloo, Sondern] ; F J. Voorhorst : Aanv./Verb. Stam

reeks Rumpius [te Amsterdam, Terborg; ook: Roepius; 
17•-18• eeuw]; Aanv./Verb . Kwartierstaat Olthof [Wesse
link] ; Aanv./Verb. Kraaijvanger - Wigmans; Antw. Tenk. 

Idem 

NR. 3 l 3• KW. 2013 

B.G. Klein Wassink/J. Hiddink: Familie Klein Wassink uit 

Varssel. Deel Il: Klein Wassink en de drama's op Nij

land [Berend K.W. (1808-1885) pachtte in 1833 de boer

derij Smeenk in Varssel, in 1869 naar boerderij Nijland, 

waar in 1884 brand uitbrak; zoon Jan Willem viel in 1880 

uit een kersenboom en overleed; Koper van Nijland in 

1884 was Hendrik Jan Reerink; dochter Janna (tr. Hen

gelo 1905 Gradus Groot Roessink) volgde hem op]; Verv. 

Kwst. Tiessink [de hogere kwn . van de nrs. 240-247, o.a . 

te Winkel, Pasman , Cornegoor, Lievestro] ; G. Ubink: 't 

Goet Ubbinck [verwarri ng door twee boerderijen Ub

binck in het kerspel Winterswijk; eigenaren te volgen in 

het leenakteregister 16•-18• eeuw]; J.A. Bakker-ten Have: 
Kwartierstaat Anna Jansen Koeslag op Brouwer [ged. An

gerlo 1718, overl. Ruurlo 1772, tr. ald . 1745 Hendrik Frerik

sen Gebbert; o.a. Hoijkinck / Wichers / Coeslagh / Ha
genbeek, Willinck, Aerninck] ; E.A.N. van der Kuip-Zilvold: 
De familie ten Have of hoe houden wij het gezellig onder 

elkaar [leden van de familie bekleedden officiële functie 

en huwden met partners uit dezelfde sociale laag; o.a. 

Planten, Arntz, Tolner, Marquerinck, Elderingh, Van Sil
volt; te Groenlo e.o.]; A. Garritsen: Kwartierstaat van Har

men Garritsen [1 869-1909; Garritsen (uit Bronkhorst, te 

Toldijk / Steenderen) , Teunissen (te Baak}, Hartman, 

Pennekamp]; Verv. Erve Loitink te Winterswijk [19• eeuw; 

Loytink, Hesselink]; Verv. De noabers van Blauwhand in 

Oolde (deel 3) [Wijchers, Kokzela(a)r, Kokselman, Belt

man , Dijkkink / Dijkman , Klein Haneveld , Valkeman, 

Ten Have, Koeleman; fragmenten] ; G. StokreefBraak
man: Kettinghuwelijk op het Verdriet in de buurtschap 

Oolde [van Geertjen Leeuwenkamp (ged. Lochem 1682) 

via Verdriet en Bannink naar Maria Capperts (tr. Laren 

1772)] ; E. Reuzel-Gerritsen: Kettinghuwelijk op Overvelde 

in Olst [van Gerrit Rijkelts Klein Velthuis (tr. Colmschate 

1715) naar Gerrit Jansen van der Sluise alias Overvelde 
(tr. ald. 1742)]; Aanv. Heddink. 

■ ,., Oud Nuus (info@stichtingoudaalsmeer.nl; 
secr.: mw. K. Eveleens, Postbus 374, 1430 AJ Aals

meer) 
NR. 170 1 JG . 44 I MAART 2013 

J. W. de Wijn: 775 jaar geleden: Het ontstaan van Kudel

straat [de aanleg va n een veendorp];). Kok: Zuiderkerk 

als verbeelding van een geloofsgemeenschap; N. van 
der Maat : Aalsmeerse anekdotes (14). Op 'De Buurt' is 



veel gebeurd! [o.a. Vreeken (barbier), Buis (cyclamen

specialist) , Baardse en buurman Jongkind (zeilmaker)]; 

T. en P. de Geus: Over een schilderij van Rustoord [ge

signeerd H. van Riet; uit de nalatenschap van Ploon 

Harmsen-Rinkel]; M. 't Hart : Website, wie was wat, waar 

en wanneer? [www.stichtingoudaalsmeer.n~ . 
Idem 

NR. 171 [ JUNI 2013 

). W. de Wijn: Van kaatsen naar kolven. Vooral in Kudel

staart [oudste vermelding van een kaatsbaan in Aals

meer dateert van 1625: Adriaen Jansz Lopicker verkocht 

in dat jaar een huis met kaatsbaan en schuur 'De Halve 

Maan' aan Cornelis Claesz Lopicker; latere eigenaren : 

Aris Ghijsz Bosch (1696), zijn weduwe Marritje Willems 

Stam (hertr. 1706 Hendrik Jansz Wieman) , C. Bogers 
(1832); Vier kaatsbanen in Kudelstaart o.a. van Jan Al

lertsz Canten (1661), Lambert Klaasz Tolhuijsen (1732); 

Twee in Kalslagen , o.a. Jacob Gerritsz de Groot, schout, 

bezat in 1653 een herberg met kaatsbaan , Lambert Hen

dricksz Paddenburch (1672), Maurits van Sijll bezat een 

herberg met kaatsbaan in 1657]; Archief Oud Aalsmeer 

verhuisd naar gemeentehuis; H. de Vries: Amerika in 

Aalsmeer [naam van een akker; Keessen , Oud, De Vries; 
1923]; Aalsmeerse anekdotes (15): Hannes van Elk was 

een groot fantast; Van A naar Z: Aalsmeer in Zeeland 

[reacties]; Korenmolen De Leeuw 150 jaar in het cen

trum van Aalsmeer [ www.molendeleeuw-aalsmeer.nl; 
Jan de Labij verkocht in 1834 aan Teunis den Ouden uit 

Maassluis, die de molen in 1863 verplaatste] . 

■ De Proosdijkoerier (www.proosdijlanden.nl; Post

bus 65, 3648 ZH Wilnis ; info@proosdijlanden.nl) 
JG. 30 [ NR. l [ MAART 2013 

Verv. De gemeente Mijdrecht vanaf1946 (2);J. Franken
huizen: Gaat u maar rustig slapen , Mijdrecht vóór, tus

sen en na WO2;J. van der Haar: Mijdrecht en Wilnis in 

de 19• eeuw, 1• deel ; F. de Wit: Rekeningen van vroeger. 

Garagebedrijf van H.W. van Ameide [1929] ; Fi rma Wed. 

D. Korver [1939] . Bijlage: 8. Vermolen/ F. de Wit: Het ka

tholieke onderwijs in Mijdrecht, Wilnis en De Hoef [al

gemene inleiding over onderwijs door de eeuwen heen; 
Onderw ij ss ituat ie va n Mijdrecht (179 5-1870) : Verslage n 

van schoolopzieners ; De bijschool in De Hoef; Het be

gin van het bijzonder onderwijs (schoolgeld van armlas

tige kinderen werd door het armbestuur betaald sinds 

1870); Voorts o.a . ambachtsschool of huishoudschool, 

verbondenheid van kerk en school] . 

Idem 

NR. 2 [ JUN I 2013 

F. Compier: Russische boerderijen [droogmaking van 

de Nieuwkoopse en Zevenhovense Plassen een pro

ject van de Staten van Holland begonnen in 1797; op 

de eerste veiling in 1809 van de drooggelegde polders 

werden kavels gekocht door Robert Voûte [zie voor hem 

Nederland's Patriciaat, jg. 67 (1983) , pag. 424] , die finan

ciële belangen had in Polen en Rusland]; 5. Veerhuis : 
Ingezonden ... [ingekomen stukken bij de gemeente]; 

P. van Buut: Een bijzonder bedrijf in een opmerkelijk 

gebouw [S .C. Johnson (parketvloeren) vestigde zich in 

1962 in Mijdrecht; gebouw ontworpen door architect 

H.A. Maaskant (1907-1977)]; Klassenfoto's Christelijke 

school te Mijdrecht [met namen, o.a . Kraan, De Liefde, 
Klinkhamer, Kroon] en Woerdense Verlaat LJaren dertig; 

met namen , o.a. Rozenboom, lmmerzeel, Van Valken

burg, De Jong, Van Oudenallen]J. Frankenhuizen: Hoe 

Mijdrechts burgemeester ondanks alles zijn zin kreeg 

(1921; lman Padmos en de verbreding van de Mij 

drechtse dorpsstraat] ; Verv. Mijdrecht en Wilnis in de 

19• eeuw; De cholera een grote plaag in de 19• eeuw; 1 n 

gesprek met Riet Pietersen - Mourits [geb. 1934]. 

■ ,., De Silehammer (www.historischeverenigingijs
selham.nl) 
JG . 21 [ NR. l [ MAART 2013 

Hierin o.a. Taeke Lubberts (1910-1994) , onderwijzer en 

verzetsman (geb. Utrecht , overl . Penfield/New York; 

exm. Schimmelpenning, tr. 1934 Ymie Pees]. Idem, nr. 2, 

mei 2013, E. Zwanenburg: Honderd jaar Plaatselijk Nut 

Wetering e.o. 1913-2013 [er kwamen commissies om zo 

voordelig mogelijk aardappelen, steenkool, meel, kool 

rapen, wollen garens en petroleum in te kopen ; paden 

werden aangelegd door moerasgebied , zodat de jeugd 

zelfnaar school kon komen; ontginningen ; streekverbe

tering] ; Kun stbunker Paasloo [Jan Segveld (geb. Buren/ 

Betuwe 1897) , smid te Borculo, tr. (1) Antje Kamans 
(geb. Willemsoord 1893) ; familie uit Schiedam, tr. (2) 

Jentje Veld (1909-1990) ; Pieter Anthonie Rueck (1909 

- vóór 25 mei 2000)] ; Interview met Jan Rozendal; 
Geert Luchese nstraat in Schee rw olde [G eert Luyt gensz/ 

Luitjes was schout van Paasloo, Steenwijkerwold en 

Scheerwolde, 1561 ... 1587); Werkgroep Genealogie: 

Naar de bronnen [door verkeerd ingevoerde geboorte

akte een verkeerde vader; Breeman, Hanzon; 1881). 
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■ ,., De Stelling (www.historieweststellingwerf.nl) 
NR. 123 I JG . 32 I JAN . 2073 

Bijdragen betr. o.a. De zaak Wardenier [Wolvega; 1934]; 
21 Eendenkooien in Weststellingwerf [1644-1922]; Ge

broeders Damhuis, de laatste kluizenaars van Stegger

da [David Johannes ten Damhuijs (geb. Lattrop 1728) 
en broer Aelbert Hendrik Damhuis kregen nazaten in de 

regio; 19•-20• eeuw]. Idem, nr. 124, april 2013. Bijdragen 

betr. o.a. Promoveren op je negenentachtigste [Gerar

dus F. Deerns (geb. Blesdijke 1921; exm. Hardenberg) 
in 2011 te Nijmegen doctor theologie]. Jaarverslag Ver
eniging Weststellingwerf e.o. 2012. 

■ Terra Westerwolda (www.verenigingwesterwolde. 
nl; streekhistorischcentrum.nl) 

JG. 2 1 NR. 21 MAART 2073 
R. Wegman: Parenteel Hindrick Jaspers, schoolmeester 

te Sellingen (deel 1) [overl. 1633/1638, tr. (1) ca . 1605 
Elscke Jans, tr. (2) ca. 1630 Anna Geerts; zoon Jasper 

Hindricks (op't) Wiltinck, geb. ca. 1606, eigenerfde op 

erve Wiltingh (1653)];). Kok: Begraafplaats H.J. Knigge

straat Stadskanaal. Restauratie en inventarisatie van de 
oudste begraafplaats van Stadskanaal [foto 's en gege

vens te raadplegen in het Streekhistorischcentrum; als 

voorbeelden de foto 's van de zerken met aantekeningen 

van: Arend Veninga (1836-1903), Harmina G. Wijngaart 
(1871-1924), Hillechiena Bakker (1896-1926, Trientje 

Drenth (1838-1856) en Tjakko W.L.J . Kuiper (1898-1927)]; 
J. Abbes/j. Huizing: Bisschopsweg. Grensgebied tussen 

Vriescheloo en Blijham; j. Huizing: Prins Maurits gou

verneur van Westerwolde [1621]; H. Lemein: Angst en 

Spanning op Heephoeve in Harpel. Trijn Zandstra-Wen
ning (84) vergeet oorlogsjaren van Joodse onderduikers 

nooit [veehandelaar Simon Meijer, vrouw en drie kinde

ren] ; Uit de geschiedenis van Westerwolde. Gevonden in 

de Groninger Archieven, afl. 2 [1623-1628]; Wenda Nie
meijer [geb. Daarlerveen 1973; vraaggesprek]; Het por

tret van Albert Pieters Wegman en Antje Kragt [tr. Wedde 

1869; zes kinderen]; Beeldbepalende bedrijven in de 

regio: P.CJ. Velema: Velema Mode Musselkanaal [Coert 

Hindricks, uit Leer, pachtte een boerderij omg. Veele, tr. 

(1) Vlagtwedde 1685 Roelfien Swierts, tr. (2) lmcke Lub
berts ; in 1811 naamsaanneming Velema; verhalenderwijs 

familiegeschiedenis]; A. en R. Hazelhoff. Een onbekende 

tekening van de burcht uit 1749 [te Wedde, door The
odorus Beckeringh]; Dorsvereniging Eensgezindheid te 

Vriescheloo [met namen van aandeelhouders-boeren]. 

■ Veluwse Geslachten (www.veluwsegeslachten. 
nl; secr. : D. van de Heg, De Cotelaer 34, 3772 BP 

Barneveld; dickvandeheg@kpnplanet.nl) 
JG. 38 I NR . 3 1 JULI 2013 

C. van Ark/). F. van der Wal: Van Ark's bakkers, beschui

ten en biljart; Idem : Parenteel van Rijk Jacobus van Ark 

(1853-1926) uit Heerde [tr. ald. 1888 Hermina Schrijver; 
met Jonker, Kwak, Waanders, Kinket, Olijdam, Blok, 

Kok, De Haan, Kemperman, Koster]; RJ.A. van Ark: Pa
renteel van Jan Jacob van Ark (1851-1926) uit Heerde 

met nageslacht in Epe en Barneveld [tr. Heerde 1883 
Alberta van Leeuwen; geknot parenteel]; Reacties op 

publicaties Karman en Mouw in Veluwse Geslachten; 

G.H. Klopman: Tijmentje Tij mens en Tijmentje Tij mens 

- tijdgenoten [Plender resp. Visch; Nakomelingen van 

Tijmentje Tijmens (1745-1818) uit Kamperveen (Van 't 
Eekt, Hagen, Vinke, Broek, Klomp(en)maker). Voorou

ders en nakomelingen van Tijmentje Tijmens (Visch) 

(1748-1781/1791) uit Nierssen onder Vaassen (Hom
mel)]. 

Idem 

NR . 41 SEPT. 2073 
A. Veldhuis: Kwartierstaat van Gerrit Herman Nijhof te 

Vaassen [geb. ald. 1941, tr. Epe 1966 Jannetje Zweet; 18 
generaties: - , Kieskamp, Van Dragt, Potkamp, Fiets (ou

dere spellingen: Vits, Fitz, Fijts; te Beckerath/D), Panne
koek, Ten Hoven, Post; in de hogere generaties: Bijster
bosch, Buitenhuis, Hagedoorn , Vorstelman];J.F. van der 
Wal: Genealogie van Gerrit Hummen Schokkenkamp 
[de familie is genoemd naar een boerderij in Welsum; 
oudst bekende: Gerrit Hummen (Beumer, Schokken

kamp), geref. lidmaat wisselend te Olst en Oene 1745-
1786, tr. (1) ca. 1720 Jennigjen Reinders, tr. (2) ca. 1722 
Gerritje Berends; 7 generaties]; M. van de Krol: Het ver-



haal van Geurt van de Krol [eerder gepubliceerd in het 

NGV-afdelingsblad Amersfoort e.o.]; G. Klopman: Kwar

tierstaat van Hendrikje Junte [1874 Oostendorp 1920, tr. 

Doornspijk 1904 Beert van der Heiden; 7 generaties: -, 

Vierhuizen, Koeleman, Hollander] ; P. Bouw: Harskam

pers gevonden! [getuigen in een rechtszaak, 1677]. 

■ ,,, Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis (www. 
adelsgeschiedenis.nl) 
JG . 18 (2011) 

R. van der Laarse: De ontdekking van de oudheid. Adel

lijke identiteitspolitiek in de Bourgondisch-Habsburgse 

Nederlanden; K. Kuiken/A. van Poe/geest: 'Memory ende 

hueghenisse' . Middeleeuwse memoriecultuur in een 

Hollands adelsdorp [Koudekerk a.d. Rijn; Van Poelgeest, 
Van Tol ; Bijlage: Jaargetijden in Register B, gerangschikt 

naar het aantal te ontsteken kaarsen]; SJ. Visser. De ver

houding van de Poolse adel tot het protestantisme in 

Polen-Litouwen in de zestiende en zeventiende eeuw;). 

Stobart: The language ofluxury goods. Consumption and 

the English country house, c. 1760-1830; 8. Schoenmaker. 
Bewondering en afkeer. De Duitse officier als ambivalent 

voorbeeld voor het Nederlandse officierskorps; M. Vuo
rinen: Arvid Järnefelt, the Finnish Tolstoy. A radical social 

reformer and a noble man [1861-1932; exm. Clodt]; D. 

Gusejnova: lntellectuals of noble descent and the rein

vention of aristocratie identity in Germany and Austria ; 

V. 5/eebe: Hoe de kasteelheer uit Ruurlo verdween. De 

lokale positie van een Gelderse adellijke familie in de ne

gentiende en twintigste eeuw [Van Heeckeren van Kell] . 

Idem 

19 (2012) 
A. van Steensel: Op naar revisie en synthese. Recente 

trends in het onderzoek naar de adel in de middeleeuw

se Nederlanden;). Duindam: Adel en staat in vroegmo

dern Europa. De omkering van een geschiedbeeld; C. 

Gietman: Adel tijdens Opstand en Republiek. Oude en 

nieuwe perspectieven; Y. Kuiper: Aristocratische distinc

tie en aan de top blijven . Dertig jaar onderzoek naar 

de Nederlandse adel in de lange negentiende eeuw; 5. 

Unger/J. Dronkers: Why and how does the Dutch nobility 

retain its social relevance?; M. Green: Educating Johan 

Willem Friso (1687-1711) of Nassau-Dietz. Huguenot 

Tutorship at the Court of the Frisian Stadtholders; M. 
van den Broeke: Kunst verzamelen, mecenaat en status

vertoon. De verzamelingen van Hendrik van Slingelandt 

(1702-1759) als distinctiemiddel; Discussiedossier bij 

Towards a new template for Dutch history van Brusse en 

Mijnhardt.J. de Vries: De-urbanization in a Modern Eco

nomy. Reflections on Towards a New Template for Dutch 
History; P. van Cruyningen: Van desurbanisatie in Zee

land naar een nieuwe periodisering van de Nederlandse 

geschiedenis; P. Brusse/W. Mijnhardt: Towards a new 

template for Dutch history. 

■ Waardeel (www.drentsehistorischevereniging.nl) 
JG. 33 1 NR. 2·2013 

G. van der Heijden: De lokkende stemme der natuur. 

Kunstenaars langs de Hondsrug [18• eeuw - heden; o.a. 

Egbert van Drielst (geb. Groningen 1745 - Amsterdam 
1818), begonnen als behangselschilder]; M. de Boer: To

verheksen en fata morgana 's . Drenthe als reisbestem

ming in de negentiende eeuw; Een opgraving nabij 

hunebedden D36 en D37 [Valthe] ; J. Gieling: Tussen be
houd en ontwikkeling. De gevolgen van de opkomst van 

het massa toerisme in Rolde na 1945. 

Idem 

NR. 3·2013 
H. van Dam/ 8. Hanskamp: Ruimtelijke Ordening tij

dens de Tweede Wereldoorlog; 5. van der Meer: Drentse 

boerderijen . De eeuwenoude relatie tussen de boerde

rij en het Drentse landschap; R. Sanders: De oriëntatie 

van hunebedden . Zon, maan of sterren?; Fotografie in 

Meppel 1850-1910 [recensie] ;). Kraak: Belevenissen van 

Zuidlaarders in de Bataafse en Franse tijd [drost S.P.A. 

van Heiden Reinestein en zoons Lodewijk en Frederik; 

Hamminga, Servatius]. 

■ Westfriese families (http://www.westfriesefami
lies.nl) 
JG . 54 1 NR . 3 1 SEPT. 2013 

J. van Beek: Genealogie Kist [oudst bekenden : Jasper 
Jansz Kist (tr. Trijntje Tijmons Kooij, te Medemblik 

1733-1748) , Grietje Kist (tr. Klaas Hermensz Loots) en 
Engeltje Kist (tr. Hendrik Zeekamp) , met illustraties o.a. 

uit oude kranten ; Jacob Kist (1807-1866) werd in 1832 

krijgsgevangen] . 
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■ Zeeuws Erfgoed 

JG. 12 1 NR. 21 JU LI 2013 

Zeven Heren en Vrouwen gered [conservering van de 

Veerse stadhuisbeelden , gemaakt 1517-1520 door Mi

chiel Ywijnsz, beeldhouwer te Mechelen ; uitgebeeld zijn 

Hendrik 11 van Borsele, Janna van Halewijn , Wolfert VI 

van Borsele, Charlotte van Bourbon-Montpensier, Anne 

van Borsele, Filips en Adolf van Bourgondië-Beveren ; 

het Museum De Schotse Huizen bracht een publicatie 

uit Zeven heren en vrouwen verbeeld, geschreven door 

Marloes Matthijsen]; In Memoriam Willem den Herder 

[70 jaar, partner van Dieuwke Jensma] ; 1 n Memoriam 

Adrie Quaak [73 jaar; streekdrachten] . 

Idem 

NR. 3 1 SEPT. 2013 

Kleurrijke Moreau-klanken in Baarland [orgel in de Sint

Maartenskerk, in 1750 gebouwd door Jean François 

Moreau (afk. van Gent, orgelbouwer te Rotterdam, ves
tigde zich in 1764 te Middelburg) of diens zoon Johan

nes Jacobus; aanschaf gefinancierd door de Baarlandse 

baljuw Martinus Slabber, secretaris en rentmeester van 

de kerk]. 

UIT ONZE AFDELINGSBLADEN 

■ Amersfoort e.o. 

JG. 22 1 NR. 3 1 SEPT. 2013 

D. Teeuwen: Sociale vangnetten in de Gouden Eeuw 

[verslag van een lezing] ;j.Jonker: Crises door de eeuwen 

heen [idem];J.G. Smit: Aanvulling Scheltus en Mondri

aan; N. Sjamaar: Johan van Oldenbarnevelt [1547-1619]. 

■ Amstelland 

NR. 91 1 AUG. 2013 

Jubilarissen langdurig lidmaatschap NGV afd. Amster

dam e.o.; Amsterdams geluid [uit 1895, 1935 en 2012 te 
beluisteren in het Amsterdam Museum]; Verv. Reges

ten van kwijtscheldingen (XXXI) [1588; met Can, La ers 

/ Leers , Petey / Pottay, Van Campen] ; Familiewapens 

[met afbeeldingen in kleur en heraldische en genealogi

sche toelichtingen: Albers, (obussen , Doelman, Drost, 

Van Haersolte, Hartman, Kapinga , Lakeman, Nijpels, 

Schadd , Sluijter, Velsen (met afbeeldingen uit een hand

schrift van de acht kwartierwapens en vier generaties 

kwartierstaat van Pieter Velsen , geb. 1707; exm. Van Vre

denburch) , Van der Wal]; Verv. Genealogy abroad (VIii

a) [genealogie in Peru, door J. Nieboer] . 

Idem 

NR. 92 I NOV. 2013 

M. Plat: Reacties m.b.t. gildewapen Hartman; N. den 
Ouden: Hoe ben ik tot beoefening van de genealogie 

gekomen? [Den Ouden]; P. Miebies : Brieven als buit 

[brievenalsbuit.nl; uit dit bestand werden die brieven ge
selecteerd, waarin het woord Amsterdam voorkomt; de 

hieraan ontleende lijst met familienamen van geadres

seerden en afzenders met jaartal kan worden aange

vraagd bij patmiebies@ziggo.n~; Verv. Regesten [1588; 

met o.a. Oly, Bodecker, Lantsm (a)er, Fuyck] ; R. van der 
Roest: Over eigen , aangetrouwde en stiefkinderen [bij

zondere situatie door (her)trouwen ; Dousi , Van der 

Roest, De Man , Berkens]; M. Vulsma-Kappers: De huwe

lijken van Van Vuuren en Clement en de grachtengordel 

[n.a.v. de herdenking 400-jaar grachtengordel richtte 

het SAA een tentoonstelling in rond de beide jaren van 
de aanleg 1613 en 1663; twee echtparen, die in 1663 

huwden, worden in een fragment behandeld : Arent Wij 

nantsz van Vu uren x Wijntje Harmens en Harmen Jansz 

Clement x Ermpje Boumans]; Verv. Genealogy abroad 

(VI II -b) [Peru] . 



■ Apeldoorn e.o. 
2013 1 NR. 2·3 

M. Prudon: Willem Oranje geboren te Deventer. Amb

tenaar Burgerlijke Stand maakt bezwaar: Koning geeft 

goedkeuring [1872 ; voornamen van de zoon van Hen

drik jan Beusekamp en jenneken Roeterdink] ; CC. de 
Kool-Verhoog: Kasteel ter Horst in Loenen [verslag van 
een lezing; in 1552 gekocht door Wijnand Hackfort; be

knopte stam reeks Hackfort, 16•-begin 20• eeuw] . 

■ Aqua Vitae (Betuwe) 

JG . 16 (2013) 1 NR. 2 

Verv. Bigamie en vrouwenhandel. De wonderlijke levens

loop van Geertrui van Alphen (Asch 1763 - Vreeswijk 

1820), afl. 3: Een maatschappelijke schets uit het eind 

van de 18' en begin der 19• eeuw [uit een relatie met Dirk 

de Kruijff (uit Vreeswijk; exm . Van Geijtenbeek) werd te 

Amsterdam 1798 een dochter Geertje gedoopt; Huwe

lijks Voorwaarden met Dirk Utrecht 1805]; M. Schelling: 
Waar in Ophemert woonde mijn voorouder nu eigen

lijk? [in Ophemert werd rond 1880 een huisnummering 

ingevoerd; in 1963 werden de straatnamen en huisnum

mers officieel vastgelegd ; bewonerslijst per straat] . 

■ Delfland 
JG. 22 1 NR. 3 1 SE PT. / OKT. 2013 

Boekennieuws. Deel 20 van de 'Geschiedenis van de 

Delftse Plateelbakkerijen ' verschenen . 'De Twee Scheep

jes '; Antw. Gegevens strafproces. 

■ 1340 (Rotterdam) 

JG. 27 I NR. 3 1 NAJAAR 2013 

R.K. Vennik: Buiten poorters van Brugge afkomstig uit de 

noordelijke Nederlanden, vanaf 1549; Idem : Lodewijk 11 , 
de vergeten koning van Holland. 

■ 11 en 30 (Friesland) 

AF L. 72 1 JG. 18 1 OKT. 2013 

A.G. Musquetier: Hoe het geroep van 'Oranje boven ' 

door kinderen een oproer veroorzaakt [Woudsend, 

1813];).F. van der Wal: Gerben Gerrits van der Wal, de 
Sl o t en aa r va n d e ee uw [tr. Ba lk 1 900 Trijn t je Tromp] ; S. 

Giezen: Neem en eet. Een artikel over een grote volge

ling van Domela Nieuwenhuis [Jan Johannes Giezen 
(Leeuwarden 1859 - Bolsward 1955, tr. Leeuwarden 1881 

Maria Th.E. Heijer (geb. Venlo 1862; exm. Offenberg)]; 
D. Zeilmaker: Bijzondere memories van successie (4) 

[Snoek, Tietjerk 1857]; T. Hartman-van der Meulen: Aan 

vulling op mijn matriarchale stamreeks [correctie ou

ders Grietje Jans Wind, geb. Giethoorn 1759] ; A. Veld
huis: Men weet niet waar hij is . De verdwijning van Mel

le Eintes Wouda / Leegstra [zoek sinds 1809; strafblad, 

gezin]. 5. Giezen: winnaars Elfstedentocht 30 januari 

1940. Stam reeks van Auke Adema [geb . Franeker 1907] . 

Stamreeks van Durk van der Duim [geb. Terwispel 

1908]; ). T. Anema: Reactie op 'vergeten helden' [Peter 

Aylva, Sybren Sa::kles] ; Geneagram Huitema - Hofstra 

[gemeenschappelijke voorouders via Haitsma: Seerp 

Baukes tr. Allingawier 1748 Aukjen Jacobs]. 

11 en 30 
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■ Genealogica (Flevoland) 

JG. 29 1NR. 21 MEI 2013 

F. van Andel: Ervaringen met het Apple/Macintosh pro

gramma; A. Kramer: Verborgen Verleden 4 [commen

taar op uitzendingen]. 

Idem 

NR. 3 1 OKT. 2013 

Tips Wiewaswaar, uitgebreid zoeken ; A. Kramer: Over 
Graaf jan I van Egmond, alias Manke jan [afstammings

lijn van Kramer via Mes en Crol naar jan Allertsz Groot, 

Enkhuizen 1537]. 

■ GeneVer (Zuid-Limburg) 

JG . 16 I NR. 21 MEI 2013 

j. Hacking: Kwartierstaat j .M .H. Hacking, Landgraaf 

(deel 1) [geb . Heerlen 1959; 9 gen.:-, Brouwers (te Gre
ve nbi cht) . Prieckaerts, Speetjens] ; T van Reeken: Enke le 

16' eeuwse Limburgers uit het archief van de Duitse 

stad Frankfurt; P. Servais: Barbara Cadier, een vastloper 

opgelost [de naam bleek ook gespeld te zijn als Cadé, 

Cadet, Cadet; 1780-1846 Maastricht] . 
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Idem 

nr. 3, aug. 2013 

T. van Reeken: Zoeken op het Internet in België; M. W. 

Suijkerbuijk: Beer [onderzoek naar de herkomst van Jean 

Vreën, afk. van Beer, Kanton Bern, tr. Ambij 1802 Anna 

Maria Hendriks; Genealogie van Joannes Freij (Vrij , Vre

en), geb. Beer ca . 1760, tr. (1) Meerssen 1788 Maria Ger

trudis Sleijpen]; Verv. Kwst. Hacking [gen. X t/m XIV, o.a. 

Hacquin, Bonten, De la Haye, Loijson, Boshouwers]. 

■ Gens Propria (Kennemerland) 

NR. 72 I AUG. 2013-3 
F. Moubis : De (genealogische) betekenis van bidprent

jes [verslag van een lezing]; R. Dix: Vanaf de DTB-peri

ode tot aan de Middeleeuwen [idem] ; A. Meddens-van 
Barse/en: Soldaten hoer, homohaat en broodnijd [project 

index op politiegerechten in Noord-Holland; Susanna 

Edema (Nederhorst d.B, 1830) , Simon van Zon (Bever

wijk, 1821), vroedmeester Hessel de Jong (Oosthuizen, 

1825)]; M. Kwant: Verrassende vondst in Noord-Hol

lands Archief [Michiel Pieterman (geb. ca . 1728) in het 

archief van het Elisabeth Gasthuis]. 

■ Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch - Tilburg) 

NR. 59 1 JG. l 5 1 SEPT. 2013 
P. van den Sanden: Van Gevers naar Van Esch [leden van 

de familie Gevers te Esch gingen in Tilburg Van Esch 

heten; fragmentparenteel van Michiel Adriaen Gevers 

(geb. ca . 1639, begr. Esch 1712) , tr. (1) ald . 1667 Maijke 

Goyaerts, tr. (2) ald . 1674 Ida Petri (leken Peters) van 

Ostade] ; Th. van Herwijnen: Problemen met achterna

men bij het nageslacht van Gerrit Dirx [geb. Boekel , tr. 

Berghem 1745 Pieternel Ariens van Heumen; wisselen

de toenamen zorgden voor variatie in familienamen van 

hun nageslacht: Van Boekel, Van Li (e)shout, Van Heu

men; fragment 18•-begin 20• eeuw]. 

■ GroninGEN 

JG. 20 1 NR. 3 1 SEPT. 2013 
G. Doornbos: Naamslijsten XXXIV. Schatregister Saxum

huizen, ongedateerd ; 5. Haverkamp: Nakomelingen van 

Doedo Luyrdts en Doedo Luwerts [onjuistheden op in
ternet; Nakomelingen Doedo Luyrdts (overl. voor mei 

1616) , tr. llben Fockens; Nakomelingen van Luwert Doe

dens Tiddinga, tr. tweemaal; van zoon Doedo Luwerts 

Tiddinga (overl. 1623, tr. Bauwe Haijckes) zijn twee 

dochters bekend] ; M. Becker-Jager: Kwartierstaat van 

Marten Groenewold [geb. Stadskanaal 1980; 63 kwn.: 

-, Van der Vinne, Jager, Doornbos]; K. Niemeijer: Belas

tingstempels in akten BS; A. Veldhuis: In het Zuiderdiep 

gesmeten . Geeske Hermans, haar kind en luitenant 

Hoorn [zwanger van soldaat Johan Tiarff]; PJ.C. Elema: 
De honderdjarige Scheel [rechtzetting van een kranten

bericht; Jurjen Gustaaf Scheel (Losdorp 1727 - Gronin

gen 1822) en familie]; H.P. Velvis: Met man en muis ... 

[Jan Velvis, 1953]; N.A. Hamers: Een familie Scholtens te 

Veendam in een fotoalbum [met fragment: Harm Schol

tens tr. (ca. 1809) Aaltje Garmts Scholma; en (klein)kin

deren] ; Verv. Allem@@I digit@@I (40). 

■ Hollands Noorderkwartier 

AFL. 95 1 JG . 27 1NR. 31 SEPT. 2013 
M. Luken/j. Witte : De oudste generaties van de familie 

Bet / Beth [oudst bekende: Dirk Dirksz Beth, won. De 

Zijpe, in 1674 vermeld met vi jf kleine kinderen ; nage

slacht o.a. te Eenigenburg (Tuitjenhorn)]; P. Harthoorn: 
Een onopgeloste zaak in Hollands Noorderkwartier en 

West-Friesland [Hartshoorn , Harshooren te Medem

blik, 18• eeuw]; H.D.E. Bos: Reactie op het artikel 'Het 

geslacht Van de Kamer' [Van Egmond]; R. Bijpast: Wie 

weet meer over Sijtje Pieters Bijpost? [overl. Alkmaar 

1762, tr. (1) Jan Jansz de Boer, tr. (2) Frans Jansz Bruin 

(overl. Alkmaar 1755) ; inventaris] . 

■ Horizontaal (Familieorganisaties) 

NR. 68 I JG. 20 1NR.31 OKT. 2013 
Dienst Familieorganisaties [per 1-1-2014; doel , taak 
enz.] ; C. van Beers: Bewaarplaats voor familiearchieven 

[waar kan men nog terecht?; selectiecriteria, onder

zoeksmateriaal; praktijk bij het CBG] ; H. Ooeleman: 
Depot familiearchieven [voorstel onderzoeksmogelijk

heden door een werkgroep]; Varia. 



■ Kempen- en Peelland 

JG. 21 1NR.31 SEPT. 2013 
Het fotobidprentje van .. . [Catharina M.C. , Gerda F.E.C. 

en Adrianus F.H .C. van der Molengraaf, overl. 1944]; 
De protestantse gemeente van Oirschot in 1751 [do

minee Henricus de Jong (geb. Den Bosch 1702; exm. 

Vliethoorn), tr. 1729 Elisabeth de Sille; levensbeschri j

ving; lijst lidmaten] ; R. Mulders : De familie Mulders uit 

Moergestel [oudst bekende: Michiel Roos, leefde rond 

1570/80, wiens erfgenamen in 1655 land verkochten; 

drie generaties Roos te Oisterwijk]. 

■ Koggenland 

JG. 28 I 2013/2 
Verv. Vijf Hoornse generaties Van Hoolwerff (Il) [1 8' 
eeuw] ; J. Schenk: Uit het Oud Notarieel Archief [Jisp 

1701 : opvarenden van een walvisvaarder over het ver
ongelukken van hun schip in het ijs bij Groenland; Rijp 

1727: verklaring over kroegbezoek]; D. Waalboer: Gens

DataPro. Schakelen met linker en rechter muisknop. 

■ Kwartier van Nijmegen 

JG . 22 1 NR. 3 1 SEPT. 2013 
E. Jagtenborg/H. Fransen: Cor Verberk. 'Geschiedenis 

heeft mij altijd al na aan het hart gelegen'[geb. Wes

terbeek 1950; voorzitter afd. Land van Cuijk en Ra

venstein; interview en kwst. (6 gen.): - , Schoonwater, 

Hubers (o .a. te Rijkevoort) , Hendriks (te Escharen)]; 

H. Fransen/H. Budel ("i") : Vorstin veroverde harten Nij

meegse bevolking bij opening Maas-Waalkanaal; H. 

Fransen : De inkomensperikelen van een Boxmeerse 

schoolmeester [Margaretha van der Straaten stelde bij 

testament in 1537 150 gulden beschikbaar voor een ar

menfonds voor inwoners van Boxmeer, bedoeld voor 
het onderwijzen van arme kinderen ; schoolmeester Van 

Beckum kon in 1773 niet rondkomen en vroeg verho

ging van zijn gage] ; f . Kam: Een boedelbeschrijving uit 

1750 [Jan Kint en vrouw Magdalena Bakker i.v.m. huur

schuld] . 

■ Land van Cuijk en Ravenstein 

AFL. 64 1 JG. 22 1 AUG. 2013 

M. Nilissen: BH IC zit vol bastaards en boeven [Brabants 
Historisch Informatie Centrum: www.bhic.nl; Vondst 

van wapentekeningen, die gebruikt zijn als bewijsstuk
ken kwestie familie Van Steenhuijs]; A. van der Cruijsen: 
Kwartierstaat Antonius Servinus van der Cruijsen [1893-

1970; 6 gen .: -, Van Sambeek, Janssen (te Mill, Her

pen), Willems (te St. Antonis , Beugen)]; Verv. Amerika, 

America (deel IV) [Godthardt] . 

■ NoordKOPstukken (Den Helder e.o.) 

JG . 27 1 NR. 3 1 SE PT. 2013 
j. Plomp/ G.L. (Lemson?) : Waar eindigt vrijwilligheid en 

waar beginnen dwang en uitsluiting [inleiding tot de ge

schiedenis van de Nederlandse aanwezigheid in Zuid

Amerika; Parenteel Sumter vanaf 1812, met Weijers, 

Plomp, Bekker, Molly, Binet, Nijhove, Scheuer, Pinas, 

Boogaart De Winger]. 

■ Rijnland 

AFL. 53 1 JG . 18 1 NR. 3 1 SEPT. 2013 
Nadere kennismaking met Mauring Roest [geb. Leimui

den 1964; zijn voornaam via vernoeming terug tot te 

voeren tot op Mou (we) ring Lindenburgh (geb. Aarlan

derveen kort voor 1600) ; speciaal onderzoek; bestuur

ders in het gebied tussen Leiden en Woerden]; Streek

archief Midden-Holland verhuist in 2014 [het depot 
naar het Gouwepark in Moordrecht; de studiezaal naar 

locatie Klein Amerika in Gouda; stukken zullen tevoren 

aangevraagd moeten gaan worden; www.groenehartar

chieven.nl] . 

■ Stichtse Heraut 

JG. 25 I NR. 3 1 AUG. 2013 
G. Veerkamp: De drukkerij van vader Dirk Jan en de boek
handel van zoo n Han s Manschot [te Jutph aas, daarna 
Nieuwegein] ;). Houdijk: Brieven van mijn schoonmoe

der Jeanne van Essen-Benne aan dochter Annie (Ans) 

Houdijk-van Essen, tijdens Wereldoorlog Il 1940-1945 
[geb. Utrecht 1904 resp. 1931]; Y. Jansen-Linse: Portret
ten van Johannes G.A. Bosch en zijn vrouw Anna G. 
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Schalij [tr. Jutphaas 1847; stamreeks Bosch ----> Jan Bosch 

tr. Lena Lahr, won. Utrecht 1735]; N. Stoppelenburg: Een 

bijzonder archiefstuk van papier: het Rode Boek [met 

raadsbesluiten, 14•-16• eeuw] ; H.M. Lups: Mijmeringen 

rond papier; Y. Jansen-Linse: Landmeter en Kaartmaker 

Bernard de Roij [1638-1707; nazaten]; M. Lambermont: 
Familiekroniek De Selmont [transcriptie van 17•-eeuwse 

notities; het gezin van Jan de Selmont tr. (1) Utrecht 

1635 Weijntjen Jans Schenkaert (exm. Van Barnevelt) , 

tr. (2) ald . 1645 Lysbeth Vermeer (exm. Van Reumelaer]. 
Idem 

NR. 41 NOV. 2013 

W. Thoomes: Bedelaars en landlopers in het Utrechtse 

[samenvatting van een lezing]; H. Venema-Braam: Cir

kelkwartierstaat van Jacob Braam [Amsterdam 1904-

1987; 6 gen. (beknopt):-, Den Hartog, Schreuder, De 
Boer]; Verslag excursie Begraafplaats Soestbergen. 

■ Threant (Drenthe) 

JG. 24 (2013) 1 NR. 3 

Verv. Genealogie van Hermen Derksen (V) [Meppelink; 
geknot parenteel];). Visch : Parenteel van Teunis Teunisz 

van Heerde [1762 Kampen 1837, t r. ald . 1792 Jannegien 

Bos; met Van Nunspeet, Brandligt, Doosje(n) , Broek

huis , Van Dijk, Visch]; E. Buning: Genealogie (For)Tuin 
[ook: Vertuin; te Koekange, Uffelte enz; 17•-19• eeuw] . 

■ Twente 
JG . 29 (201 3) 1 NR. 3 

M. Scholten-Sijses: Familie Elhorst, bakkers te Enschede 

[testament Gerrit Elhorst (1803-1884) in 1881; huizen

bezit; fragmentgenealogie Elhorst, 18•-19 ' eeuw] ; H. 
Kok: Een bijzonder remplaçeringscontract [Gosen Koop 

(geb. 1793) voor Gerrit Schimmelpenninck; 1813]; 0 . 
Huizinga : Opmerkelijk. Tussen Dinkel en Regge [over 

spelt] ; J. Oude Munnink: Sanderman of Legtenberg? [in 

de overlijdensakte (Losser 1818) van Jan Sanderman, 75 

jaar, wordt hij zoon genoemd van Jan Hendrik Legten

berg uit Weerselo; Vrielink (Frielink) alias $anderman, 

Stuthof, Sanderink, Beverborg]; H. Zanting: Trouwen 

vanaf het ziekbed? [reacties] . 

■ Wij van Zeeland 
JG. 15 1 NR. 41 OKT. 2013 

E. Lassing-van Gameren: Een schipper brengt Oude

Tonge in rep en roer [Theodorus Huijgens, tr. 1807 Hen

drina Koene, overl. 1852]; Het manhuis in Goes in de 

zeventiende eeuw; De Admiraliteit van Zeeland reside

rende te Vlissingen 1574-1577; M. Neuteboom-Dieleman: 
Uit betrouwbare bron " De bedijking van het Stroodorp

se poldertje onder Krabbendijke werd 'calamiteus' voor 

Jacob Rottier [geb . Schore 1769; exm. Kakebeeke]; Idem: 
Van Oostzee, de middeleeuwse naamdragers; Aan 

boord van de d'Eenigheid ; Notaris Jacob Weststrate en 

zijn familie , deel 3; Op zoek naar een hofstede ... en 

gevonden (111) [Maria Weijmes wed . Anthony Harthoorn 

in 1783; eerste eigenaar (rond 1575) Daniel de Pottere, 
koopman te Veere, tr. Janneken Somer]; K. Koppejan: 
Een oud familieverhaal gecontroleerd [Jacobus Koppe
jan (1791-1867), tr. 1815 Jacoba Cijsouw] ; A. Scheffer: En 

de straffen waren streng .. . [veroordeelden in de familie 

Quakkelaar, Kwakkelaar]. 

■ Zaanstreek-Waterland 
AFL. 94 I AUG . 2013 

8. van Wijngaarden-Zalm ("j") : Testament van Neeltje 

Jans Swager [1707 ; transcriptie]; H. Rijswijk: Bedrijvig

heid te Edam , protectie of bevordering [Cloribus; 1705]; 

R.G. Louw: Het droevig lot van Klaas Klaasz Kalf van Wa

tergang [geb. 1717; diefstal van palen en bouten in 1753] ; 

H. Rijswijk: Een 'gestuit' huwelijk te Kwadijk [Pieter 

Jansz Kael en schoonzus Neeltje Aris ; 1685]; R. Boom : 
Breeuwer uit Zaandam, een aanzet tot een genealogie 

van scheepsbouwers en molenaars (deel 1) [doopsge

zinde familie ; oudst bekende: Ysbrant Dircksz Breeu

wer, tr. (1) Alyt Gijsen, tr. (2) N.N. ; stamreeks t/m gen . 

V; uit de klapper van het Notarieel Archief te Gouda, 

NT 1211: Ysbrant Pieters Breuwer, scheepstimmerman 

te Zaandam, volmacht 12-5-1661 , 149/383] . 

11 BELGIË 

■ ,., Brugs Ommeland (secr. : Moerkerkse Steenweg, 

8310 Sint-Kruis - Brugge; kemel.y@skynet.be) 
JG. 53 1 NR. 21 APRIL-JUNI 2013 

Verv. Oorlogsdagboek van brouwer Leon De Meule
meester [1 916]; J.-M. Debois: Ka rel de Goede, graaf van 

Vlaanderen (R. rn9-1127) had twee zusters [kinderen 

va n Knud IV va n Denem arken en Ad ela va n Vl aa nderen ; 

lngegerd en Cecilia huwden Zweedse edelen; hun nage

slacht; de opvolging van de kinderloos overleden Karel 

de Goede]; A. Janssens : Nog over brand in Brugge tij 

dens de vijftiende eeuw [in 1498 brand in de wijntaverne 

van Jan Vlugghe]; JA. Rau: Het landhuis ' Les Mésan-



ges' of 'De Mezen ' in Sint-Andries [19' -20' eeuw]; De 

grafsteen van de Brugse griffier Jan Rommel (1542-1632) 
teruggevonden. 

Idem 

NR. 3 I JULl·SEPT. 2013 
J.L. Meulemeester: Enkele aanvullingen over het schil

derij in het hoofdaltaar van de kapel van O.-L.-Vrouw

van-Blindekens [kerkmeubel , toegeschreven aan Jacob 

Cocx (1593/1598-1665) uit Antwerpen, werkzaam te 

Brugge, in 1650 geschonken door het echtpaar jan Fatry 

en Margriete Boeteman (in een voetnoot hun wapens 

beschreven); het altaarschilderij werd geschilderd door 

Jacob van Oost de Ouden (1603-1671)]; K. Rotsaert: Pa

tronaten en jongerencongregaties te Brugge in de 19d• 
en 20s" eeuw; Verv. Dagboek De Meulemeester [1916] . 

■ Heraldicum Disputationes ( users.pandora.be/ 
homunculus) 
JG. 18 I NR. 2·2013 

D. Coutereels: Het grafmonument van Jan 111 van Mero

de en Anna van Gistel te Geel [1496-1550 resp. 1503-
1533; de Antwerpse beeldhouwer Cornelis Floris moest 

herhaaldelijk aandringen om de nodige informatie over 

de wapens te ontvangen; in 1992 verscheen een studie 

over dit monument, waarin echter het heraldische ma

teriaal niet diepgaand behandeld werd; met hun acht 

kwartieren]; M. Van de Cruys: Habemus scutum !? [het 

wapen van Mgr. Bergoglio];J.-M. van den Eeckhout: Niet

heraldici ... blazoeneren doorgaans enkel de 'zi chtbare ' 

stukken [met opsomming van geraadpleegde middel

eeuwse wapenboeken, heraldische handleidingen, he

raldische uitgaven van middeleeuwse wapenboeken en 

de voornaamste werken betreffende zegelbeschrijving; 

Bibliografie] ; D. Delgrange: In de schemerzone tussen 

adel, herauten en heraldiek; de zegels van Robert en 

Michel Le Ghietz uit Rijsel [verklaring opgesteld in 1571] ; 
M. Van de Cruys: Het wapen van Vesalius. Oeps fout

je (2) [in de winkel van de Kon. Bibliotheek Albert I in 

Brussel wordt een reproductie van een gravure aange

boden als Portret van Vesalius, waarop een wapen met 

papaverbollen ; in het wapen van Vesalius komen echter 

drie wezels voor; waarschijnlijk is de geportretteerde 
Melchior von Brauweiler uit Keulen, die in 1540 Venetië 

bezocht]; Een zegel matrijs met het wapen de Croix. 

Idem 

NR. 3·2013 
A.C. Zeven : Wapens op gebouwen in schilderijen van 

Jacques Daret en Hendrik Avercamp [Daret (Doornik ca. 

1400 - ca. 1468); Avercamp (Amsterdam 1585 - Kam

pen 1634)]; 5. Crick: Heraldische rouwgebruiken bij de 

begrafenis va n Maria Gabriela de Lalaing (1634-1709) 
[geb. Maastricht, overl. Antwerpen); H. van Heijningen: 
Paus Johannes Paulus Il: een opdrachtgever met wen

sen; Oeps foutje? (3). M. Van de Cruys: Het wapen UI

lens - Verbiest in de Antwerpse kathedraal; Heraldische 

kunstenaars (16). M. Van de Cruys: Cor Böhms [geb. 

Den Haag 1951); Briefwisseling: P. Donche: Grafmonu

ment Merode - van Gistel [commentaar op de bijdrage 

over het grafmonument in het vorige nummer]; Voorts 

reacties over (Niet)zichtbare stukken blazoeneren, Ve

salius (Van Wesel) , De Brabantse lelie, Ghietz / Wuyts, 

en Dwarsbalk overboord; Nieuwe wapen registraties 

Vlaamse Heraldische Raad; Heraldisch ex libris: Alle

man . 

■ L'lntermédiaire/De Middelaar 

NR. 402 1 Ao. LXVI 11 1 AVRIL·JUIN 1 2/2013 
L. Thilly/j.-P. Vasseur: Registre des baptêmes, mariages 

et décès du régiment Smissaert (1749-1774) [Bergen op 

Zoom 1749-1752, Sas van Gent 1752-1753, Namen 1768-
1773, Veere 1773-1774; dopen] ; Verv. Familie Biot; Verv. 

Dispenses matrimoniales [o .a. Brunain, Lhoir, Destrée, 

Ramaix, Delobel] ; Verv. Pensionnaires à l'hópital des in

curables de Liège [1759-1796]. 
Idem 

NR. 403 1 JUILLET· SEPT. 2013 
G. van der Ghinst: Un rameau de la familie Balbani alliée 

à la familie van der Ghenste [fragmenten: Arnould Bal

bany (overl. Brugge 1637, tr. (1) N.N., tr. (2) Brugge 1593 
Barbara Maeys) en zijn zes kinderen, ged. ald. 1584-
1607; Bartholomeus va n der Ghenste, te Kortrijk (ook: 

van der Ghinste, van der Gheenste; tr. Elisabeth Herre

mans, overl. 1613), hun zes kinderen (ged. Kortrijk 1598-
1611) en kleinkinderen Callens en Malfait / Malfeijt); 

Verv. Registre ... régiment Smissaert (1749-1774) [huwe

lijken en overlijden; ... en Breda mei 1774]; j. Evariste: 
Les Biot de Floreffe [vervolg; 18' -20• eeuw; te Sars-St

Laurent, 16' -17' eeuw; ook: Bioz, Byot; in de voetnoten 

gegevens aangetrouwde families, o.a. Mambour, Mari

que, Lemaigre, Neno, Scio, Allard, Canelle, Wilheaume 

/ Willeame, de la Follie / del Follye, M isson, Dotreppe 
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/ d'Otreppe, (de) Toisoul] ; M. Vanwelkenhuyzen: Mari

ages à Bruxelles antérieurs à 1696. Paroisse Saint-jac

ques-su r-Coudenberg [A t/m Calvaert; nogal wat mili

tairen]; Verv. Dispenses matrimoniales ... Hainaut [te 

Herne t/m Houtaing, 18• eeuw; o.a. Pletincx, Dero, Van 

lmpen]; Belges et Luxem bourgeois mariées à Reims en

tre 1873 et 1891 . 

■ De Rode Leeuw (Familiekunde Vlaanderen, Prov. 

Limburg) 

JG. 44 1 AFL. 2 1 APRIL-JUNI 2013 
j. Maenen: Funerair erfgoed uit Stokkem en de fami

lie von Schwartzenberg - de Larivière. Zeventiende

eeuwse grafsteen met persoonsvoorstelling ontdekt te 

Maasmechelen [kindergraf met vier wapens; Kwst. van 

Margaretha Anton ia von Schwartzenberg (1624-1625) (5 
gen .), o.a. De Merode en Van Brederode]; Idem: Willie 

Pigott. Iers scherpschutter, werd in 1918 begraven op 

het kerkhof van Veldwezelt; R. Lemmens: Sprokkels uit 

burgemeestersrekeningen: jonge boefjes [1720]; L. Cus
ters: In den vreemde [personen uit Grote-Brogel, elders 

woonachtig, vermeld in de schepenbank]; Geneeskunde 
op het platteland in de afgelopen eeuwen [verslag van 

een lezing, gehouden door H. van den Broek]. 

■ Vlaamse Stam (wwwfamiliekunde-v/aanderen.be) 
JG. 49 1NR.31 MEI-JUNI 2013 

Column: M. Larmuseau: Verborgen in het DNA, afl . 3: 

Het DNA van een koning. Genetische genealogie als 

sleutelrol bij het toeschrijven van stoffelijke resten aan 

historische figuren [nieuwe informatie uit buitenlands 

wetenschappelijk onderzoek] ; P. Donche: De fami

lies Van Alveringen (Zuid-Holland) en Van der Burch 

(Vlaanderen) [voerden hetzelfde familiewapen; De 

oudst bekende Zuid -Hollander Zeghelin (of: Zeger) 

was ambtenaar in Den Haag, vermeld v.a. 1511, sinds 

1531 heer van Hofwegen, overl. 1544; de voornaam Ze

gelijn kwam ook voor in het Veurnse bij de familie Van 

der Burch; De auteur vermoedt, dat Zeghelin ('van der 

Burch') in Den Haag een herkomstnaam is gaan gebrui

ken om verwarring met Zuid-Hollandse naamgenoten 

te voorkomen; Kleindochter Maria van Alveringen tr. 
ca. 1590 Brien de Feijter; uitgebreide behandeling van 
vier generaties]; D. Mattens: Jean Baptiste Schoutheet, 

schepen van de Keure van Gent en advocaat bij de Raad 

van Vlaanderen. Zijn gekende eigendommen te Gent 

[1735 Dendermonde 1800; exm . Van Steelant]; N. De 

Vijlder: Het twintigste penningkohier van Sint-Kathelij

ne Lombeek (1571) [tabellen: pachters en pachtheren, 

eigenaars]; E.O. D'hoe: Bedezettingen te Dilbeek [1666 

t/m 1796 bewaard gebleven ; onderzoeksmethodiek en 

transcriptie]; H. Vannoppen: Huizengeschiedenis in 

Midden-Brabant. Casus: de historische woning 'De Ko

ning van Spanje' te Erps-Kwerps of een verhaal van 35 

bronnen; P. François: De familie Servais uit Halle: een 

artistieke dynastie [18•-20• eeuw]; P. Kempeneers: De 

schutters van Zuurbemde bij Glabbeek [1613-1614]; W. 
Steeghers: Gentse poorters uit Torhout [1772-1794]. Ge

nealogie en Heraldiek in Vlaanderen, jg. 11, nr. 3, mei

juni 2013 [activiteiten] . 

Idem 

NR. 41 JULI-AUG. 2013 
Verv. Verborgen in het DNA, afl . 4: Genoomanalyses 

leveren nieuwe Y-chromosomale lijnen op voor genea

logen die ook een betere blik gunnen op de genetische 

structuur in Vlaanderen;). Roelstrate: De familie Stever

lynck [oudst bekende: jan Stevelyn Bernaertss werd in 

1613 buitenpoorter van Kortrijk in Gullegem, tr. 1604 
Janne de Bruyne Andriesdr. ; tien generaties]; R. Deb
bout: Meerderjarigheid in het Brugse Vrije ... op 24 

jaar; Geregistreerde familiewapens: Bosman, Ovaere, 

Leunens, Marien, Deblaere, Keulen , Geens, Norro, 

Coremans, Van Haevre, Van Lint, Bogemans; 0. Mot
tens: Pieter-lgnace de Corte: heer van Bruynsputte en 

eigenaar van onroerend goed te Oostakker [overl. 1746, 
tr. Gent 1739 Philippine Th . de Coninck] ; H. Kessen: Re

lijf hof van St. Denijs van het Ryks Graafschap Reck

heim, 1713-1771, 1772-1795 [transcriptie] ; R.M.Jammart: 
Werchter in 1702. Hoofd-, paarden- en beestentelling 

[transcriptie] . Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen , 

nr. 4, juli-aug. 2013 [activiteiten] . 

Idem 

NR. 5 1 SEPT.·OKT. 2013 
Verv. Verborgen in het DNA. Afl . 5: Ex Africa semper 
aliquid novi - Genetisch genealogische profielen met 

onverwachte Afrikaanse banden ; K. Van Nieuwenhuyse: 
Waar kleine en grote geschiedenissen elkaar ontmoeten . 

Over positie, troeven en valkuilen van familiegeschiede
nis in het Vlaamse secundaire gesch iedenisonderwijs ;). 
Lanckriet: Van familiestamboom naar familiereünie [het 

organiseren]; W. Devoldere: De familiale fietserfgoed

route 'Lievens': genealogie voor het sportieve familie

lid ; P. Eyckerman: Familiegeschiedenis in de digitale 

21 s
" eeuw: Welke mogelijkheden staan ons te wachten 



en hoe kunnen we digitale gegevens best bewaren?; 

K. Carmeliet: Genealogische verwarring bij de families 

Timmermans in de omgeving van Sint-Agatha-Berchem 

(1689) [uitleg van de pastoor over twee families Tim

mermans; met aanvullende gegevens]; G. Tavernier: De 

Koolbrandershoek, de familie De Meyere en de bende 

van Bakelandt [omg. Rumbeke en Moorslede; bezem

makersfamilie; oudst bekende: Martinus (Maertin) de 

Meyere (ca. 1638-1733); geknot parenteel zes (zeven) 

generaties]; Nieuwsberichten. Genealogie en Heraldiek 

in Vlaanderen, nr. 5, sept.-okt. 2013 (activiteiten]. 

- DUITSLAND 

■ Archiv für Familiengeschichtsforschung (www. 
degener-verlag.de) 
17, je. 1 HEFT 1/2013 

G. von Schönfeldt: Hans-Carl von Carlowitz und die 

Nachhaltigkeit [1645-1714; in 1713 verscheen zijn werk 
over bosbeheer, waarin - voor het eerst - het woord 

'nachhaltig' (duurzaam, blijvend) gebruikt werd; kwar

tierstaat (63 kwn.): -, v. Wolfframsdorff, v. Römer, Ko

sitzky]; W. Timann: Die Familie Timann / Tiemann / 

T(h)i(e)man(n) aus Blankenburg (Harz). ihre Nachkom

men und Verwandten Grünefeld, Lerche, Mauritz, Schil

ling, Vibrans, Wisthoff usw. [oudst bekende: Valentin 

Tiemann, geb. vóór 1580, begr. 1635; met negen pagina

grote schema's]; L. von Lehsten: Eckart von Stutterheim 

verstorben [1914-2013; publicaties ; beknopte kwartier
staat (63 kwn.): -, v. Restorff, v. Mosch, v. Mihlandorff]; 

R. Goldman: 50 Jahre 'Goldmann-Archiv' (1962-2012). 

110 Jahre Goldmann-Forshcung (1902-2012). 

Idem 

HEFT 2/2013 

j. Kaldenbach: Ferdinand Dejean (1731-1797) aus Bonn . 
'Halt ein rarer Mann und Indiaanse Hollander', meinte 

Mozart [o.a. VOC-chirurgijn , opdrachtgever van Mo

zart]; F. Praetorius: ' Parallelspuren ' - eine flexible Ergän

zung für patrilineare Stammtafeln? Editorische Anmer

kungen zum Buch 'Spuren der Familie Praetorius'; H.C. 

Sarnighausen: Zur Barnstedter Grabplatte v. Estorff und 
v. Ompteda von 1704; L. von Lehsten: Peter Düsterdieck, 

in memoriam und sein Werk, die Familienkundliche Li

teraturdatenbank [geb.oKiel 1937; 'Nestor der Bibliograp
hie der Genealogie, Personen- und Familiengeschichte'; 

Publicaties en kwartierstaat (31 kwn.): -, von Bernuth, 

Gerlof, Roesener] ; Idem : Die Europäischen Stammta

feln - in memoriam Detlev Schwennicke [1930-2012; 

inleiding tot eerdere internationale verzamelwerken, 

16•-20• eeuw; aan de eerste uitgaven van de Europäi

sche Stammtafeln zijn de namen van Prinz lsenburg en 

Baron Freytag von Loringhoven verbonden ; opvolgers 

stonden voor de taak de betrouwbaarheid te verbeteren 

door onderbouwing met bronnen en nieuw verworven 

inzichten te verwerken (geen sinecure) ; Schwennicke 

bracht 34 delen in druk uit, geordend per regio of naar 
thema]. 
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■ Genealogie (www.degener-verlag.de) 
BAND XXXI 1 62. je. 1 HEFT l I JAN.·MÄRZ 2013 

Na een onderbreking in 2011-2012 is dit tijdschrift weer 

een uitgave van de Deutsche Arbeitsgemeinschaft ge

nealogischer Verbände e.V. (DAGV); 0 . Weissleder: Haus 

der Genealogie (1) [deze discussiebijdrage noemt tien 

zuilen die het Huis van de Genealogie dragen];). Kem
per: Digitalisierung von Urkunden . Projekte, Vorhaben 

und Ziele [o.a . DFG-Projekt in Beieren ; lijst (stand febr. 

2012) van gedigitaliseerde oorkonden ; Projekte des 

Hessischen Staatsarchivs Marburg]; P. Wochesländer: 
Die Emichonen des Frühmittelalters als Vorfahren der 

Grafen von Leiningen [onderzoeksmethoden, litera

tuur; het voorkomen van de naam Emich(o) in vroeg

middeleeuwse oorkonden ; graaf Emicho in de Nahegau 

vermeld s. 960; chronologisch overzicht Emichonen 

in oorkonden; schema Die Emichone aus der Fami
lie des Grafen Machelm]; MJ. Kraus: Bernhard Müller 

'Konsul und Senator', ein Ratsherr zu Schrobenhausen 

[1646-1705]; Amtsjuristen in Lemförde [aanv. Friedrich 

Stölting, Gerhard Meuschen, predikant (1707 in Den 

Haag)] . 
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Idem 

HE FT 2 1 APRIL-J UNI 2013 

D. Weissleder: Ein Ausblick in die Zukunft der Genealo

gie? Zu Besuch in Salt Lake City; R. Vandré: Unehrliche 

M üller. Zur sozialen Stellung ei nes Berufs in der Frühen 

Neuzeit ['niet eerbaar' ; sociaal stigma, bekend vooral 

t.a.v. scherprechters ; onderzoeksbevindingen, regionale 

verschillen, problemen bij het aarinemen van leerlingen 

en het aangaan van huwelijken]; LA. Severin: Die Pode

wils auf Podewils mit der frühen dänischen Linie Gram 

und Ergänzungen zur polnischen Linie Henkendorf[15•-

18• eeuw] ; H.C. Sarnighausen: Amtmann Justus Hüpe

den (1757-1831) . Ein hannoverscher Richter vor Gericht. 
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■ Hessische Familienkunde (hJk@personenge
schichte.de) 
BAND 36 j HEFT 1/2013 

E.G. Franz: Das Haus Hessen und die 'guten Hirthen' 

von Unter-Grainau [de groothertogelijke fam ilie von 

Hessen als gast in Hotel Hirth van het echtpaar Wal

ther Hirth en Johanna Preetorius; jaren 20 en 30 vori

ge eeuw; Bijlage: fragmenten Preetorius en Hirth; 19• 

eeuw]; G. Wiechert: Die evangelischen Geistlichen von 

Bad Soden am Taunus nach Aufhebung des Filialver

bandes Sulzbach / Soden [19•-20• eeuw; Caesar 1842-

1844, Christfreund 1845-1847, Wilhelmi 1847-1880, )ung 

1881-1888, )äger 1889-1897, Stahl 1898-1926, Dapper 

1926-1953 enz.]; D. Schneider: Das Hofgut des Klosters 

Eberbach in Elz und seine Pächterfamilien [Kreuseler, 
Heymann, 15• eeuw; Koob, Schäfer, 16• eeuw; Flügel , 17• 

eeuw]; M. Arend (t): Greben in Nordhessen [keuze uit: 

www.marend.de]; Idem : Das Projekt DFB Altenstädt, 

Stadtteil von Naumburg / Hessen [Ortsfamilienbuch]; 

Idem : Die Familie Ahrend / Arend aus Nordshausen bei 

Kassei [18•-19• eeuw] ; In Memoriam Mario Arend (1961 -

2013) [met kwartierstaat (63 kwn .) : -, Kunold, Wiedicke, 

Haberling] . 

Idem 

BAN D 36 1 HEFT 2/2013 

R. Grimm/ 8. Lamb: Heiraten im ersten Kirchenbuch 

Preungesheim 1651-1749 [in de Wetterau; uittreksels]; F. 
van Oostvoorn: Die Biografie von Anna Catharina Huth, 

einer deutsche(n) lmmigrantin, 1726 in Al"l\sterdam 

eingewandert [zie ook Gens Germana, 2012-3 en 2013-

2]; A. Dietrich: Die alten Kostheimer Familien (1) . Die 

Familien Hayntz / Haintz / Heinz / Henz / Hens [eind 

16•-19• eeuw] . 

■ Mosaik (www.mosaik-kleve.de) 
HEFT 2/2013 

L. Schröder: Schnittstelle Niederrhein : Die Gründung 

der niederländischen Republik. Eine systemtheoretische 

Betrachtung; F. Hemmersbach: Das Schifferehepaar 

Heinrich Sandhövel aus Grieth (1786-1868) und Johan

na van Heel aus Druten (1791-1881) und seine Kinder 

[tien kinderen, geboren in negen verschillende plaat

sen] ; D. Greffin: Ein Bild kehrt zurück [Henricus Joseph 

Oomen, 1795-1859]; G. Vo/denberg: Wenn es schnell ge

hen musste ... [Johann Adolf Wolff Metternich verpakte 

in 1634 (tijdens de 30-jarige oorlog) zijn documenten 

in vier archiefkisten; nu onderdeel van de Vereinigte 

Adelsarchive im Rheinland e.V.] . 

Idem 

HEFT 3/2013 
Verv. Schnittstelle Niederrhein. 4. Die Gegenseite: Phi

lipp 11. und die innen- und aufsenpolitische Verwaltung 
seines Reiches ; Verv. Die Nachfahren des Gerhard Luib 

(Teil 12) . 

M . Vulsma-Kappers 

M. Vu Is ma-Kappers zet haar besprekingen deels voort 

op www.ngv.nl, onder Afdelingen , Amsterdam en om

streken, rubriek 'Periodiek besproken '. 






