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Van de redactie
Dit nummer
Voor dit nummer hebben we twee hoofdartikelen geselec-
teerd die toevalligerwijze beide hun oorsprong vinden in 
Katwijk aan Zee. Het ene geslacht, Schilpzand, blijft aan 
land en trekt noordwaarts, het andere, Danielsz/Daenen, 
trekt voor de haringvangst naar zee en beland uiteindelijk 
in Rotterdam/Delfshaven. Eén oorsprong maar twee 
totaal verschillende families.
Petronella Elema neemt ons mee naar het diaconaat in 
Groningen, een zware last voor de middenklasse die niet 
geweigerd mocht worden. Een last waar weinig eer aan te 
behalen viel. Een stukje historie dat door de ervaringen 
van Jan Smeecks een persoonlijke inkleuring krijgt.
Bert Kamp neemt ons met ‘één of twee Margaretha’s von 
Elter’ mee naar de middeleeuwen en de valkuilen die daar-
bij kunnen optreden. Zijn speurtocht langs vele bronnen 
om de waarheid boven tafel te krijgen voert tot de conclu-
sie verwoord in de subtitel ‘een zwager is niet altijd een 

beau-frère’. Het middelnederlandse en Duitse begrip zwa-
ger is veel ruimer dan alleen schoonbroer. De Franse ver-
taling met beau-frère is echter strikt schoonbroer met als 
gevolg dat de Franse vertaling van een in oorsprong Duits-
talige akte leidt tot foutieve conclusies. Wat hij ook laat 
zien is dat de veelal buitenlandse bronnen gewoon van-
achter je bureau thuis zijn te raadplegen of op te vragen.
Verder is er weer een portret en verzorgt Theo Bunjes een 
heraldische bijdrage met gemeentewapens en vlaggen. 
Helaas moeten wij ook een rectificatie op het vorige num-
mer melden (Kuijntjes) door een fout van de redactie. Het 
blijft mensenwerk.
Tot slot weer een een bijdrage van Antonia Veldhuis over 
Lijphart en VANALLES, dat dit keer over Indië en migratie 
gaat, boekrecensies en dit keer Nederlandse en familie-
tijdschriften.

De redactie wenst u veel leesplezier.

Bij de voorplaat 
Schilderij [uitsnede] van Jacob Maris, schelpenvissen. Rijksmuseum SK-A-2457.  

Gens Nostra 2022 – Jaargang 77  nummer 6  –  322 



BESTUURSTAFEL

Gedurende dit jaar is gewerkt aan een nieuw Strategisch 
Plan. Zo is een commissie aan het werk gezet, is in de Nieuws-
brief een oproep voor ideeën gedaan en is enkele keren een 
conceptplan teruggekoppeld naar de regionale afdelingen.
Het eindconcept met de titel ‘Samen een sterk merk’ wordt 
ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering 
van 26 november.
Als belangrijkste activiteit is benoemd: actieve kennisover-
dracht. In de vormgeving dient duidelijk tot uiting te komen, 
dat we een vereniging vormen (Door Allen, Voor Allen). We 
zijn geen bedrijf of stichting waar je slechts een account hebt, 
maar een organisatie waar leden elkaar ontmoeten, verder 
helpen en over het beleid kunnen meepraten. Dit dient op 
afdelingsniveau gestalte te krijgen: de afdelingen blijven de 
kern van de NGV! Er zal daarbij meer gebruik gemaakt wor-
den van de tegenwoordige lCT-mogelijkheden (livestreaming 
van lezingen, webinars) en interactie tussen leden worden 
gestimuleerd (workshops, vlechtwerkprojecten).
Op landelijk niveau zal voornamelijk gefaciliteerd worden en 
wel in de vorm van het blad Gens Nostra, de website www.ngv.
nl, het computerprogramma GensDataPro, en de facebook-
groep Vrienden van de NGV. Deze vier worden als de uithang-
borden van de vereniging gezien. 
Verder wordt op landelijk niveau de ledenadministratie en de 
contributie-inning verzorgd, de promotie georganiseerd en 
de governance bewaakt. Tot slot zullen op landelijke niveau 
nieuwe ontwikkelingen worden geïnitieerd.
Het is noodzakelijk om de kosten van het Informatiecentrum 
en daarmede het vloeroppervlak te verminderen. De fysieke 

In memoriam Mr. Robert Willem van Dijk (1939-2022)

Met verslagenheid heeft de redactie begin oktober kennis genomen van het onverwachte 
overlijden van Robert, onze redacteur heraldiek. Hij was vele jaren eindredacteur van het 
Heraldisch Tijdschrift en lid van het Nederlands College Heraldiek. Robert was een zeer 
veelzijdig man met een fijn gevoel voor humor. Een markante man die met gedrevenheid 
en kennis van zaken opgewekt zijn werk deed. Hij nam daarbij geen blad voor de mond, 
deinsde niet terug voor het innemen van een stevig standpunt, wat niet wegneemt dat je 
met hem altijd tot een afgewogen standpunt of keuze kon komen. Dat was plezierig wer-
ken met hem. Wij zullen hem en zijn ervaring missen.

Samen een sterk merk

collecties worden daarom zoveel mogelijk gedigitaliseerd en 
vervolgens op de website ter beschikking gesteld. Om dezelf-
de reden moet de inhoud van de bibliotheek worden geredu-
ceerd. Uitgangspunt bij deze operatie zal zijn, dat boeken en 
tijdschriften die elders niet of moeilijk te raadplegen zijn, 
behouden blijven. Het Informatiecentrum zal hierdoor voor-
namelijk gaan fungeren als ontmoetingsplaats en  dus meer 
het karakter krijgen van een verenigingscentrum.
Wat ieders aandacht moet krijgen is de werving van leden, 
want dit is cruciaal voor een gezonde toekomst van onze ver-
eniging. In de afgelopen jaren is dit, mede door corona, veron-
achtzaamd. Hiervoor wordt een aanzienlijk groter budget vrij-
gemaakt.
Op de agenda van de Algemene Vergadering staan ook de 
begroting en een contributievoorstel voor 2023. Onze vereni-
ging wordt geconfronteerd met forse prijsverhogingen, onder 
meer op het gebied van energie-, druk-, papier- en verzend-
kosten. Dit wordt deels opgevangen door andere werkwijzen. 
Niettemin is in de ogen van het Hoofdbestuur niet te ontko-
men aan een contributieverhoging. Deze blijft beperkt tot 1-3 
euro, afhankelijk van het type abonnement.

Het hoofdbestuur verwacht met haar voorstellen duidelijk 
richting te geven aan de vereniging en hoopt, dat allen zich 
hiervoor willen inzetten onder het motto ‘Samen een sterk 
merk’.

Peter van Boheemen
Voorzitter Hoofdbestuur
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JAN-EGBERT BAALBERGEN

Een karretje dat op de 
zandweg reed………
Genealogie Schilpzand

1. De schelpenvisscher. circa 1910.

‘Schilpzand’, ik vond het altijd al een intrigerende achternaam. Je komt hem niet veel tegen en toch zijn er op 
dit moment zo’n honderdvijftig levende Schilp- en Schulpzanden. Mijn interesse om meer achtergronden 
van deze familie uit te zoeken ontstond eigenlijk doordat mijn grootmoeder een ‘Schilpzand’ was. Daarnaast 
was ik erg benieuwd of ik de uiteindelijke oorsprong van de familienaam kon achterhalen.
Toen de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte en het sociale leven tot een minimum werd gereduceerd 
zag ik mijn kans schoon en heb ik me met extra volle overgave op het uitzoeken van de familie kunnen stor-
ten.
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Van 1900 tot ongeveer 1750 kun je met de Hervormde DTB’s 
van Zandvoort en verschillende sites op internet een heel 
eind komen met het opstellen van een genealogie. Ik beperk 
me daarom met deze genealogie dan ook tot eerste vijf gene-
raties.
Want voor 1750 wordt het ineens lastig; je vindt dan gegevens 
van allerlei Schilpzanden die helemaal los van elkaar lijken te 
staan. Er lijkt, kortom, geen verband tussen al die losse gege-
vens. Uiteindelijk blijkt dat verband gelukkig wel degelijk te 
bestaan en is er toch een doorlopende genealogie op te stel-
len.
Van alle Schilpzanden lijkt Cornelis Willemsz Schulpsant (II-2) 
in eerste instantie de oudste. Hij laat in 1676 in Katwijk aan 
Zee vier kinderen dopen. Niet dat het om een vierling gaat 
want de kinderen zijn bij hun doop wellicht zelfs al tieners.
Verder zoeken levert echter op dat Cornelis in 1674 in ‘het 
familiegeld van Rijnland’ wordt genoemd als ‘schulpvoerder’. 
Hiermee is eigenlijk de relatie met de familienaam eigenlijk al 
gelijk boven water. Als je nog verder zoekt vind je de tot nu 
toe oudste vermelding van de familienaam in 1651 te Katwijk 
aan Zee, als Cornelis voor het eerst in het Morgenboek van 
Rijnland wordt vermeld. Hij bezit dan drie Mergen en zeven 
Hont land in de ‘Westlaen’ dat hij verhuurt. Ik vermoed dat de 
familienaam Schulpsant dus kort voor 1651 is ontstaan toen 
Cornelis schulpvoerder was geworden en hij via een link met 
zijn beroep met die naam voor iedereen herkenbaar werd. 
Maar hierover later meer.
Verrassend genoeg verschijnt in 1656 ook Aryen Willemsz 
Schulpsant (II-1) in het Morgenboek, die dan ‘in de Laeck’ drie 
Mergen bezit.

Zijn die Cornelis en Aryen wellicht broers? Ook hier valt iets 
over te zeggen. Aryen staat in 1656 netjes als Schulpsant ver-
meld. Ga je echter in 1651 kijken, dan vind je het hetzelfde stuk 
land op dezelfde plek, met dezelfde voornamen van eigenaar, 
dezelfde oppervlakte én de gebruiker is bij beide boeken 
dezelfde. Enkel en alleen de achternaam van de eigenaar ver-
schilt en die luidt in 1651: Quant. Het ziet er dus naar uit dat 
Aryen ook in het schelpenvervoer is gedoken en tussen 1651 
en 1656 net als Cornelis zijn achternaam heeft aangepast.
Dan staat er in het ‘hoofdgeld Katwijk’ van 1623 tot mijn ver-
rassing een gezin van Willem Pietersz Quant met vier zonen, 
waaronder een Arien en een Cornelis die qua leeftijd in dezelf-
de tijd te plaatsen zijn. Ik neem dus aan dat dit het ‘basisgezin’ 
is waaruit de familie Schilpzand is ontstaan en hen zullen we 
in de genealogie dan ook als uitgangspunt nemen.

Nu even een zijpaadje. Een vreemde eend in de bijt, en de 
 enige die helemaal losstaat van de andere Schilpzanden, is 
Jan Jansz Schilpsant (II-3). Hem trof ik al aan op 10 april 1675 in 
Edam. Hij komt daar voor in meerdere notariële aktes. Toeval-
lig is Edam net een plaats die totaal buiten de verwachte 

omgeving van Katwijk aan Zee en Zandvoort ligt waar dus de 
‘Schilpzanden’ het meest te vinden zijn. Ook komt de naam 
Jan bij de Katwijkers helemaal niet voor. Helaas is er van Jan 
Jansz verder vrijwel niets te vinden zodat zijn afkomst voor-
alsnog ongewis blijft. Ook eventuele nakomelingen heb ik niet 
gevonden. Ik ga er dus vooralsnog vanuit dat hij geen verbin-
ding heeft met de Katwijkse Schilpzanden
Vanaf 1651 tot 1811 wordt de familienaam op verschillende 
manieren geschreven: o.a. Schulpsant, Schilpsant, Schilpsand, 
Schilpzant, Schilpsandt, Schilpzand en Schulpzand. Na 1811, 
toen men een vaste naam en schrijfwijze moest aannemen, 
trof ik alleen nog Schilpzand en Schulpzand aan.
In de genealogie heb ik zoveel mogelijk de in de akten 
gebruikte namen weergegeven.

De meeste gegevens van vóór 1700 vinden we dus in Zand-
voort en vooral Katwijk aan Zee. Hieruit blijkt wel duidelijk dat 
Katwijk echt kan worden beschouwd als bakermat van de 
familie Schilpzand. Helaas zijn de doop- en trouwboeken in 
Zandvoort pas vanaf 1661 en die in Katwijk aan Zee vanaf 
1643 beschikbaar, zodat verder zoeken jammer genoeg een 
lastig verhaal blijkt te zijn.
Wel kunnen we het e.e.a. zeggen over de naam Schilpzand. 
Johan Winkler schrijft daarover in ‘De Nederlandsche 
Geslachts   namen’ uit 1885: Schulpzand. Ofschoon niet geheel 
ontbrekende, zoo komen toch geslachtsnamen, ontleend aan 
het rijk der delfstoffen, in veel geringer aantal voor dan de 
namen aan het dieren- en plantenrijk ontleend. Dat de namen 
van metalen, gesteenten en dergelijke stoffen minder 
geschikt zijn voor huisnamen (omdat men ze moeilijk afbeel-
den kan) is zeker wel eene hoofdreden van het kleine getal 
geslachtsnamen dat hierop betrekking heeft.

James F.W. Johnston schrijft in ‘Catachismus voor landbouw-
kundige scheikunde en aardkunde’ uit 1847 het volgende: 
Schelpzand is gruis van zeeschelpen en bestaat net als 
 mergel eveneens uit hetzelfde als gewone kalksteen. Het kan 
gebruikt worden als overbemesting voor grasland, en 
bepaaldelijk voor zure, slechte en mosachtige graslanden, of 
men kan dezelfde in bouwland onderploegen of ondereggen, 
en voornamelijk kunnen dezelve met voordeel en groote 
 hoeveelheid op veengronden gebruikt worden. Men kan ze 
ook vermengen met andere aardachtige en plantaardige, of 
met dierlijke stoffen, zoo als overblijfselen van visschen, wal-
vischtraan, enz., en evenzo brengen zij met stalmest zeer dik-
wijls goede uitwerkselen te weeg.

In Zandvoort vervoerde men rond 1850 zo’n 6.000.000 kg 
schelpen per jaar met karren naar de Leidse Vaart in Haarlem. 
Dat is per dag zo’n 16.000 kg. Vooral na de aanleg van de 
Zandvoortse Laan (1825-1828) werden de schelpen, ten 
behoeve van de kalkbranderijen en wegen, in grote hoeveel-
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heden uit zee opgevist en uitgevoerd en is de schelpenhandel 
zo een belangrijke tak van bestaan in Zandvoort geweest.
Van een oud-inwoner van Scheveningen hoorde ik dat daar ter 
plaatse begin twintigste eeuw inderdaad nog schelpen als 
wegverharding werden gebruikt. Ze werden eerst in een flin-
ke laag op het tracé verspreid en daarna met een wals tot een 
hechte laag geplet.

Tijdens mijn onderzoek kwam ik ook veel schulpzandmolens 
tegen, waaronder eentje vlak bij Edam.
Jan Pietersz Bost verkoopt bij notaris Pieter Klaasz Dekker 
op 5 juni 1729 aan Christiaan de Vries de schulpsantmolen 
met gereetschap etc. gelegen a/d Purmerringhsloot tussen 
Edam en Axwijck, sijnde de nieuwe moolen genaamd ‘de 
Hoop’. Jan Pietersz Bost behoudt zelf de saaghmoolen met 
toebehooren ong. terzelfder plaatse gelegen, zijnde de oude 
moolen, genaemt ‘t Rat van Avontuur’.
Ik heb helaas geen enkel verband kunnen vinden tussen Jan 
Jansz Schilpsant en deze schulpzandmolen.

We kunnen uit het bovenstaande dus duidelijk concluderen 
dat ‘Schilpzand’ terug te voeren is op het verwerken en/of 
vervoer van schelpen c.q. zand. We vinden zoals gezegd al 
direct bij de eerste Schulpsant een schulpvoerder: Cornelis 
Willemsz (II-2). En ook bijvoorbeeld Bastiaan Vooijs, de 
schoonvader van zijn zoon Gijsbert Cornelisz (III-3) oefende 
dat beroep uit. Schulpvoerders zoals Cornelis vervoerden de 
schelpen van het strand over de zandpaden naar Katwijk aan 
de Rijn of verder.
Er is inderdaad ook een schilper in de familie te vinden: Arij 
Cornelisz (VII-1). Verder is er vooral aan voermannen, die ook 
andere goederen vervoerden, geen gebrek: Willem Arentsz 
(III-1), Arij Willemsz (IV-1), Cornelis Willemsz (IV-2), Arij Arijsz 
(V-1), Willem Arijsz (V-2), Arij Willemsz (VI-2), Arij Cornelisz 

(VII-1) en Dirk Arijsz (VII-4). In verhouding is dat erg veel 
omdat er in Zandvoort maar aan vier voermannen tegelijk een 
vergunning werd verstrekt. Ook de man en zwager van Grietje 
Ariaens (II-1-2), Dirck en Cornelis Bruijnen Persoon, hadden 
belangen in het zandvervoer. Zo kocht Dirck zowel in 1655 
(LdnRAL-AR-506-0866-0057) als in 1661, al voor zijn huwelijk 
met Grietje, een Rijnschip (= zandschip). Wellicht heeft hij 
haar misschien via deze weg leren kennen.
Ook Arij Willemsz (II-1) zal vast in dit rijtje kunnen staan, hij 
nam tenslotte ook de naam Schulpsant aan.
De meeste Schilpzanden werkten echter in de visserij, of 
waren gewoon ‘arbeider’. Na ongeveer 1850, de tijd van de 
Industriële Revolutie, veranderde dit en kwam er een grotere 
variatie in beroepen naar voren.

Kerkelijk gezien behoorde de familie Schilpzand door de eeu-
wen heen bij wat nu heet de Nederlands Hervormde Kerk. 
Alleen Willem Arentsz (III-1) met zijn zonen en Arij Willemsz 
(IV-1) met zijn nakomelingen waren lidmaat van de Rooms- 
Katholieke Kerk. In principe zijn alle dopen en trouwen dus 
Nederduits Gereformeerd (vanaf 1816 genaamd Nederlands 
Hervormd) en dat geef ik dus niet apart aan. Alleen waar het 
afwijkt of noodzakelijk is wordt dit vermeld (RK of NH).
Ook qua verscheidenheid in geloofsrichtingen ontstond, voor-
al ingeluid door de Afscheiding in 1834, in de loop van de 
negentiende eeuw een grotere diversiteit.

Genealogie

I-1. Willem Pietersz Quant, geboren ca. 1590; trouwt met 
 Marritgen Ariens.
Uit dit huwelijk:
1.  Huijbert Willemsz Quant, geboren Katwijk aan Zee ca. 

1615.
2.  Dirck Willemsz Quant, geboren Katwijk aan Zee ca. 1617.
3.  Arien Willemsz Quant, volgt II-1.
4.  Cornelis Willemsz Quant, volgt II-2.

II-1. Arien Willemsz Schulpsant, geboren Katwijk aan Zee ca. 
1619, overleden na 1668; trouwt Katwijk aan Zee 3 mei 1643 
met Aafje Simons, geboren Katwijk aan Zee ca. 1623.
Arien wordt genoemd in de Morgenboeken van 1651, 1656, 
1660, 1664 en 1668. Hij is dan eigenaar en later huurder van 
grond in ‘De Laeck’: het Lammergras.
Monsterrollen van weerbare mannen te Katwijk aan Zee, 
1652-1653: Arij Willem Quant, pieckenier.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrick Arijsz, gedoopt Katwijk aan Zee 1 mei 1644, 

overleden voor 8 april 1657.
2.  Jannetje of Grietje Ariaens Schilpsant, gedoopt 17 april 

1645, overleden na 1692; trouwt Oegstgeest 22 juli 1674 
met weduwnaar Dirck Bruijnen Persoon, geboren ca. 1636, 
bouwman en voerman, wonende Hoge Mors in Oegstgeest, 
overleden na 1685.

 Grietje gebruikt in haar leven haar achternaam op meer-

Schelpkalk is de term voor genormaliseerde lucht-
hardende kalk gemaakt van vaak door schelpenvissers 
gewonnen strandschelpen. Een schelpenvisser is een 
 visser die voor kalkwinning schelpen opvist of langs de 
vloedlijn schelpen ophaalt. De Noordzeestranden lever-
den tot in de vijftiger jaren van de twintigste eeuw genoeg 
schelpen op om schelpenvissers, ook wel scilplieden 
genoemd, een bestaan te bieden.
In Nederland werden de schelpen op een aantal plaatsen 
in kalkovens gebrand en gelest tot luchtpoederkalk. Tot 
in het midden van de twintigste eeuw werd deze lucht-
kalk in Nederland algemeen als metselkalk toegepast in 
mortel. Schelpkalk is het tegenovergestelde van steen- 
of kluitkalk.
Schelpkalk werd in Nederland tot eind 20ste eeuw nog 
gemaakt in kalkovens te Hasselt en Harlingen. Dit waren 
de laatst overgebleven schelpkalkbranderijen in Europa. 
(Bron: wikipedia).
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dere manieren. Ik kwam haar tegen als Schilpsant in 1679, 
van Schilsant in 1681, van der Schilt in 1685 en van Schilt in 
1692. Gezien haar genoemde leeftijd in een notariële akte 
van 21 januari 16791, is zij vrijwel zeker dezelfde persoon 
als Jannetje. Net als haar achternaam zal dus ook haar 
voornaam ‘flexibel’ zijn gebruikt.

 16 februari 16812: Dirck Bruijne, huisman, wonende Hoge 
Mors te Oegstgeest, ziek en bedlegerig, maakt een tes-
tament op voor zijn kinderen Bruijn Dircks en Arij Dircks 
en Grietgen Arijens van Schilsant, sijn huijsvrouw. Hij 
benoemt zijn broer Cornelis Bruijne en zijn zwager 
 Willem Arens Schilpsant tot voogden met volledige 
bevoegdheid.

 Uit dit huwelijk:
a.  Bruijn Dircks
b.  Arij Dircks, gedoopt Leiden (Marekerk) 11 september 

1678.
c.  Ariaan Dircks, gedoopt Leiden  (Marekerk) 11 februari 

1680.

d.  Simon Dircks, gedoopt Leiden (Hooglandse kerk) 3 
augustus 1683.

e.  Dirkje Dircks, gedoopt  Leiden (Hooglandse kerk) 25 
februari 1685.

3.  Maertge Arijs, gedoopt Katwijk aan Zee 3 november 1647.
4.  Willem Arijsz Schilpsant, volgt III-1.
5.  Maertgen Aris, gedoopt Katwijk aan Zee 16 juni 1652.
6.  Simon Arijsz, gedoopt Katwijk aan Zee 1 november 1654.
7.  Hendrick Arijsz Schilpsant, volgt III-2.
8.  Maertje Arijs Schilpsant, gedoopt Katwijk aan Zee 18 juni 

1660, overleden na 31 juli 1717; trouwt Leiden 3 april 1683 
met weduwnaar Mouring Willemsz van Swanenburg, 
gedoopt Leiden 19 november 1653, wonend Heeresteegh, 
warmoezier, overleden tussen 16 februari 1700 en 23 okto-
ber 1710.

 Ook Maertje wisselt veelvuldig van achternaam: (van) 
Schilpsant in 1676, 1709 en 1710, van der Schilp in 1700, 
1708 en 1712, van der Schelp in 1710, van der Schilt in 1683, 
1684, 1685, 1688, 1692 en 1717 en van der Schijlt in 1689.

I-1
Willem Pietersz, ca 1590
Marritgen Ariensz

 

II-1 II-2 II-3
Arij Willemsz, ca 1619
Aafje Simons

  Cornelis Willemsz, ca 1621
Maartje Gijse

Jan Jansz, < 1640
 

   
III-1 III-2 III-3
Willem Arentsz, 1649
Treijntie Cnelis
 

Hendrik Ariensz, 1657
Nelletje Gerrits
Aegje van der Lee

Gijsbert Cornelisz, ca 1660
Arendje Bastiaans

 
IV-1 IV-2 IV-3
Arij Willemsz, ca 1675
Neeltje Jans

Cornelis Willemsz, < 1682
Maritie Arisz Bol

Crijn Willemsz, 1682
Maritie Willems Bol

 
V-1 V-2
Arij Arijsz, 1702
Maartje Schuijt

Willem Arijsz, 1705
Jannetje van der Werf

   
VI-1 VI-2
Cornelis Arijsz, 1740
Anna Kraaij

Arij Willemsz, 1732
Maartje van der Kodde

   

VII-1 VII-2 VII-3 VII-4
Arij, 1770
Marijtje van der Meulen

Willem Arisz, 1761
Willemijntje van Duijn

Jan Arijsz, 1766
Aaltje van Duijn

Dirk Arijsz, 1771
Catharina Bos

2. Schematisch overzicht van de oudste familietakken tot en met de zevende generatie.
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 Leiden 23 oktober 17103: Maartje van der Schelp (van 
Schilpsant), weduwe van zaliger Mouring Swanenburg 
maakt testament op voogdij voor haar kinderen en klein-
kinderen. Eerste voogd is Hijndderik Arents Schilpsant, 
toeziend voogd Sijmen Swanenburg. (Maartje tekent met 
een kruisje).

 Uit dit huwelijk:
a.  Aafje van Swanenburg, gedoopt Leiden (Pieterskerk) 

22 maart 1684.
b. Willemtje Swanenburg, gedoopt Leiden (Hooglandse 

kerk) 5 mei 1686.
c.  Willem Swanenburg, gedoopt Leiden (Pieterskerk) 23 

januari 1689.
d.  Marijtje van Swanenburg, gedoopt Leiden (Hoogland-

se kerk) 6 juli 1692.

Willem Arijsz en Hendrick Arijsz zullen waarschijnlijk rond 
1670-1675 naar Zandvoort zijn verhuisd. Grietje was in 1674 
getrouwd en Maertje woonde in 1676 waarschijnlijk ook niet 
meer in Katwijk. Aangezien Arien Willemsz bij het Familiegeld 
Rijnland van 1674 niet werd vermeld vermoed ik dat hij voor 
die tijd al was overleden, dus mogelijk ergens tussen 1668 en 
1674.

II-2. Cornelis Willemsz Schulpsant, geboren ca. 1621, schulp-
voerder in 1674, overleden: ten laatste genoemd in het 
 Morgenboek van 1680; trouwt met Maartje Gijse.
Cornelis wordt genoemd in de Morgenboeken van 1651, 1656, 
1660, 1664, 1668, 1672, 1676 en 1680. Hij heeft dan land in 
 Katwijk aan de ‘Westlaen’, in ‘De Laeck’, aan de ‘Nieuwe Water-

losing’ en achter ‘De Mient’.
Familiegeld Rijnland 1674: KZ 60  Cornelis Willemsz Schulp-
sant, schulpvoerder.
Monsterrollen van weerbare mannen te Katwijk aan Zee, 
1652-1653: Cornelis Willem Quant, moskettier.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas Schulpsant, gedoopt Katwijk aan Zee 23 februari 

1676.
2.  Pieternelle Cornelisz Schulpsant, geboren voor 23 februa-

ri 1663, gedoopt Katwijk aan Zee 23 februari 1676, overle-
den voor 25 juli 1694; trouwt Katwijk aan Zee 4 mei 1681 
met weduwnaar Jacob Gijsz (Halflast) van Duijne, zoon 
van Gijsbert Maertensz van Duijne en Goosgen Leenderts, 
geboren Katwijk aan Zee 10 april 1651, ambachtsbewaar-
der, begraven Katwijk aan Zee 14 oktober 1725.

 Uit dit huwelijk:
a.  Cornelis van Duijne, gedoopt Katwijk aan Zee 23 mei 

1683.
b.  Maertie Jacobs van Duijne, gedoopt Katwijk aan Zee 2 

juni 1686.
c.  Josijntje Jacobs van Duijne, gedoopt Katwijk aan Zee 6 

december 1687.
d.  Arentje van Duijne, gedoopt Katwijk aan Zee 11 april 

1689.
e.  Annetie van Duijne, gedoopt Katwijk aan Zee 19 augus-

tus 1691.  
3. Annetje Schulpsant, gedoopt Katwijk aan Zee 23 februari 

1676.
4.  Cornelisse Schulpsant, volgt III-3.
5.  Willem Schulpsant, gedoopt Katwijk aan Zee 25 mei 1676.

< 3. Overzicht van 
de grond die de 
Schulpsanten in Katwijk 
bezaten of huurden.

4. De eerste keer dat de naam familienaam 
‘Schulpsant’ werd opgeschreven, namelijk in het 
Morgenboek Katwijk van 1651.

5. De eerste handtekening met de familienaam ‘Schilpzand’, gezet door Jan Jansz 
Schilpsant op 10 april 1675.
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III-1. Willem Arentsz Schilpsant, gedoopt Katwijk aan Zee 12 
december 1649, in 1695 ‘voerman tot Zantvoort’, overleden 
voor 1741; trouwt met Treijntie Cnelis.
29 mei 16754: Koop hui in Zandvoort. Willem Arentsz Schilp-
sant koopt van Gerritje Cornelis een huijs met erve, belent 
Jop Dircksz ten oosten, ten suijden de wegh, ten noorden het 
gasthuijs, ende ten westen Lubbert Remmes, voor tweehon-
dert guldens.
30 november 16875: Verkoop huis in Zandvoort. Dirk Cornelis-
se Ruijs koopt van Willem Arentse Schilpsant een huijs, 

belent Jop Dirkse ten oosten, ten suijden de wegh, ten noor-
den het gasthuijs en ten westen Lubbert Remmes voor 
hondert vijftigh guldens.
20 april 16996: Koop land in Zandvoort. Willem Arentze 
Schilpsant koopt van Job en Pieter Dirkze, kinderen en erfge-
namen van Dirck Pietersz en Maartje Maartens, een kroftie 
land, gelegen benoorden de kerck in de dorpe van Santvoort, 
ten oosten Arien Willemsz, ten zuiden de weg, ten westen de 
cooper selfts en ten noorden de noordstraat, voor drienhon-
derd guldens.
27 december 16997: Koop huis in Zandvoort. Willem Arentze 
Schulpsant koopt een huis van Jan de Keijzer, belend ten oos-
ten de crofte, ten zuiden de cooper, ten westen t bureslop en 
ten noorden Pieter Willemse, voor de somma van driehondert 
tachtig guldens contant boven ende betalen de lasten van 
vijfhondert guldens.
Uit dit huwelijk:
1.  Arij Willemsz Schilpsant, volgt IV-1.
2.  Cornelis Willemsz Schilpzand, volgt IV-2.
3.  Creyn Willemsz Schilpsand, volgt IV-3.
4. Simon Willemsz Schilpsant, (RK) gedoopt Zandvoort 13 

december 1683.  

III-2. Hendrik Ariensz (Arentze) Schilpsand, gedoopt Katwijk 
aan Zee 8 april 1657, lidmaat NH Zandvoort 25 maart 1692, 
overleden na 1710; trouwt (1) Zandvoort 30 januari 1678 Nelle-
tje Gerrits (Loos), dochter van Gerrit Dircksz en Willempje 
Willems, geboren Zandvoort ca. 1660, overleden voor 29 
december 1686; trouwt (2) Zandvoort 29 december 1686 
Aegje Leenderts van der Lee, dochter van Leendert Claesz 
van der Lee en Grietje Hendricks, geboren ca. 1665, lidmaat 
NH Zandvoort 27 maart 1682, en lidmaat NH Zandvoort 7 
november 1685 met attestatie van Leimuiden, overleden na 
20 oktober 1720.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Aefje Schilpsand, gedoopt Zandvoort 6 oktober 1678.
2.  Marijtie Schilpsant, gedoopt Zandvoort 9 februari 1681.
3.  Aatje Schilpzand, gedoopt Zandvoort 7 november 1683.
Uit het tweede huwelijk:
4.  Grietje Hendriks Schilpsant, gedoopt Zandvoort 23 

november 1687, overleden voor 1736; trouwt Zandvoort 15 
juni 1710 Cornelis Jacobusz Oosterbaan, zoon van Jacob 
Cornelis Oosterbaan en Aaltje Pieters Noordduin, gedoopt 
Katwijk/Rijn 4 januari 1682, overleden Zandvoort 18 april 
1749.
Uit dit huwelijk:
a.  Jacobus Cornelisz Oosterbaan, gedoopt Zandvoort 24 

maart 1715.
b.  Leendert Cornelisz Oosterbaan, gedoopt Zandvoort 7 

juni 1722.
5.  Aefie Schilpsand, gedoopt Zandvoort 25 december 1689.

III-3. Gijsbert Cornelisz Schilpsant, zoon van II-2, geboren ca. 
1660, doop Katwijk aan Zee 23 februari 1676, begraven Kat-
wijk aan Zee 19 augustus 1728; trouwt Katwijk aan Zee 20 mei 

(II) Jan Jansz Schilpsant, geboren voor 1640, begraven 
Edam 22 september 1678.
Afkorting WA. NA. is Waterlands archief, Notarieel 
Archief.
10 april 1675 (WA. NA 538), Edam, notaris Paulus Vin-
centsz Brouwer 1673-1677: Procureur van Jan Pietersz 
Wummels voor hem zelf en als vooght met Jan Jansz 
Schilpsant over de nagelaten kinderen van Cornelis 
 Pietersz. Wummels daar moeder af is Neeltje Reijers, 
erfgenamen van Arent Gerbrantsz Miester etc.
16 (9) juni 1675 (WA. NA 530), Edam, notaris Dirck Mar-
tensz Bouwens 1669-1677: Jan Jacobsz Kock als voocht 
van de nagelaten zoon van Jacob Willemsz Nelen en Jan 
Jansz Neelen voor hemzelf en de rato caverende voor sijn 
swager Dirck  Dircksz, erfgenamen van Neel Willems Nee-
len zalg. ter eenre, en Jan Pietersz Wummels voor hem 
zelf, benevens Jan Jansz als voochden over de kinderen 
van Cornelis Pietersz en de rato caverende voor Cornelis 
Jansz ter andere zijde samen erfgenamen van zalg. Arent 
Garbrantsz Miester en van Neel Willems voornoemt. etc.
11 april 1677 (WA. NA 538), Edam, notaris Paulus Vincentsz 
Brouwer 1673-1677: Getuijgen de E. Pieter (Jansz) Veen en 
Pieter Jansz Clees, wesevaders, Marten Emander en 
Claas Bost, diaconen, Mr. Jan (Gerritsz) van den Bergh en 
Cornelis Loen, armevooghden, ende mr. Joost Persijn, 
proeve-vooght, machtigen Mr. Willem Crap advocaet tot 
Hoorn om 500 gld op te vorderen van de erfgenamen van 
Trijntje Thijs tot Wognum. Getuigen: Jan Jansz Schilpsant 
en Jan Claesz Vogel.
11 oktober 1677 (WA. NA 544), Edam, notaris Theunis 
Jansz Brasker 1677-1683: De eersame Jan Claesz Draecks 
ende sijn huijsvrouw Geert Pieters (teekent met kruisje) 
woonachtig binnen Edam in de Groote Kerckstraet beijde 
redelijck gesont, testeeren mutueel. Zij revoceeren eer-
dere testamenten. Hun jongste dochter Geert Jans 
(Draecks) zal wegens bewezen diensten de rente ontvan-
gen van 25 guldens eener te haren lijve staende lijfrente 
opt comptoir tot Aernem in Gelderlant van 11 januarij 
1670. Gepasseert ten huijse van  Pauwels Wappers, Raet 
en wesenmeester. Getuigen: Jan Jacobsz Bruijn en Jan 
Jansz Schilpsant.
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1685 Arendje Bastiaans Vooijs, dochter van Bastiaan Arents 
Vooijs (schulpvoerder) en Magtelt Hendriks, gedoopt Katwijk 
aan Zee 9 maart 1659.
Gijsbert wordt vermeld in de Morgenboeken van 1692, 1696, 
1704 en 1712. Hij heeft dan grond in Katwijk in ‘De Laeck’ en aan 
de ‘Kleyne Watering’.
De eerste Schilpzand die ik in dagbladen vond was deze Gijs-
bert Cornelisz, die op 2 februari 1724 in de Leidsche Courant 
verscheen omdat er onder Katwijk 1 Morgen en 345 Roeden 
weiland werd verkocht en hij daarbij als ‘bruyker’ vermeld 
stond.

Na Gijsbert sterft rond 1770 de naam Schilpzand in Katwijk 
aan Zee uit en zal de familie voortaan in Zandvoort voortle-
ven.

IV-1. Arij Willemsz Schilpsant, zoon van III-1, geboren ca. 1675 
(RK), voerman in 1742, in 1700, 1702, 1703, 1705 en 1707 wonend 
te Zandvoort; trouwt Bloemendaal 29 april 1703 (RK) Neeltje 
Jans, in 1703 en 1707 Neeltje Cnelis en in 1705 Neeltje Dirx 
genoemd.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacobus Arijsz Schilpsant, gedoopt (RK) Bloemendaal 

6 december 1700.
2.  Arij Arijsz Schilpsant, gedoopt (RK) Bloemendaal 14 febru-

ari 1702, volgt V-1.
3.  Willem Arijsz Schilpsant, gedoopt (RK) Bloemendaal 

2 februari 1705, volgt V-2.
4.  Cornelis Arijsz Schilpsant, gedoopt (RK) Bloemendaal 

18 maart 1707.

IV-2. Cornelis Willemsz Schilpzand, zoon van III-1, geboren 
voor 1682 (RK), voerman in 1728, overleden Zandvoort 25 janu-
ari 1728; trouwt Zandvoort 22 april 1714 Maritie Aries Bol, 
dochter van Arie Leendertsz Bol en Maertje Jacobz Berck-
hout, gedoopt Zandvoort 31 januari 1683, overleden Zand-
voort 30 oktober 1727.
11 november 17148: Koop huis Zandvoort. Crijn Willems 
Schilpsandt koopt van Guertje Willems Loshooft, wed: van 
Arien Leendertse Boll ende Marijtje Arentsz Bol, dochter van 
de voors. Arien Leendertse Bol een huijs, staende en gelegen 
aan de zuijt zeijde, belent ten westen Jacob van der Meij, ten 
noorden Mr. Pieter Duijvendijck Chierurchijn, ten oosten Jan 
van der Meij, ten zuijde Jan Arents, voor tweehondert twintigh 
guldens.
Na het overlijden van Cornelis blijkt dat zijn broer Crijn samen 
met zijn kinderen voor de bezittingen van Cornelis hebben 
gezorgd tot deze werden verkocht.

6 juni 17289: Rekening overlijden Zandvoort. Cornelis Willemse 
overleden in den voorsz: Dorpe, volgens hun acte in dato den 
Vijfh en Twintigste Jannuarij Seeventien hondert agt en Twin-
tigh. Nogh betaalt Aan krijn Willemse voor &schot van eenig 
rouw goet voort kint, de somme van 1.15.-. Nogh betaalt aan 
Krijn Willemse voor dat sijn kinderen zes weeken in het huijs 
van Cornelis willemse hebben geslaapen ende het schoonma-
ken vant goet als meede voor arbeijtsloon met twee man op 
de dag vande verkooping tesamen, de somme van 9.-.-. Nogh 
betaalt aan Docter stalpert van der wies voor Twee visites 
aan Cornelis willemse, de somme van  1.1.8.
Uit dit huwelijk:
1.  Arij Schilpzand, gedoopt Zandvoort 7 juli 1715. De vader 

paaps sijnde.
2   Marijtje Schilpsand, gedoopt Zandvoort 4 september 1718. 

De vader paaps sijnde.

IV-3. Crijn Willemsz Schilpsand, zoon van III-1, gedoopt (RK) 
Zandvoort 12 april 1682, lidmaat NH 17 mei 1709, haringvisser, 
schepen van 11 november 1714 tot zeker 26 april 1722, overle-
den Zandvoort 17 augustus 1734; trouwt Zandvoort 6 mei 1708 
Maritie Willems Bol, dochter van Willem Leendertsz Bol en 
Ermtie Cornelis Coningh, gedoopt Zandvoort 5 maart 1684, 
overleden Zandvoort 25 mei 1748.
29 juli 169510: Koop huis Zandvoort. Crijn Willemse koopt van 
Willem Jacobse een huijs, in de Noortstraet, belent te ooste 
Arie Gerritse, ten weste Gerrit Pieterse, ten zuijde de Bueren-
wegh, voor driehondert guldens.
26 april 170411: Verkoop huis Zandvoort. Dirk Jeroense koopt 
van Crijn Willems een huijs met erffe, staende aan de Noort-
straet, belent ten ooste Arie Gerrits, ten weste Gerrit Pieters, 
ten zuijde de Beurenwegh, voor tweehondert en negentigh 
gulden.
9 maart 171012: Koop huis Zandvoort. Crijn Willemze koopt van 
Regenten van t Gasthuijs tot Santvoort een huijs, erve en koft 
aant eijnde van de Kerckstraat , belend ten noorde de erve 
van Adriaen van der Meij, ten weste Rocus van Duijn, ten 
 zuijden Jeroen Maerts ende ten oosten Pieter Cornelisz de 
Ruijter, voor een en negentig gulden.
11 november 171413: Koop huis Zandvoort. Crijn Willems Schilp-
sandt koopt van Guertje Willems Loshooft, wed: van Arien 
Leendertse Boll ende Marijtje Arentsz Bol, dochter van de 
voors. Arien Leendertse Bol een huijs, staende en gelegen aan 
de zuijt zeijde, belent ten westen Jacob van der Meij, ten noor-
den Mr. Pieter Duijvendijck Chierurchijn, ten oosten Jan van 
der Meij, ten zuijde Jan Arents, voor tweehondert twintigh 
guldens.
6 juni 172814: Rekening overlijden Zandvoort Cornelis Willemse. 

6. Leidsche Courant 2 februari 1724.
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Nogh betaalt Aan krijn Willemse voor &schot van eenig rouw 
goet voort kint, de somme van 1.15.-. Nogh betaalt aan krijn 
Willemse voor dat sijn kinderen zes weeken in het huijs van 
Cornelis willemse hebben geslaapen ende het schoonmaken 
vant goet als meede voor arbeijtsloon met twee man op de 
dag vande verkooping tesamen, de somme van 9.-.-.
Uit dit huwelijk:
1.  Marijtje Crijne Schilpsant, gedoopt Zandvoort 3 februari 

1709, overleden Zandvoort 31 mei 1791; trouwt Zandvoort 
16 oktober 1729 Ewout Dircksz van der Schinkel, zoon 
van Dirk Ewoutsz van der Schinkel en Nelletje Arents 
Paap, gedoopt Zandvoort 12 juli 1705, overleden voor 2 
juli 1775.

 Uit dit huwelijk:
a.  Dirck Ewoutsz van der Schinkel, gedoopt Zandvoort 

3 september 1730.
b.  Nelletje Ewouts van der Schinkel, gedoopt Zandvoort 

2 december 1731.
c.  Urmtje Ewouts van der Schinkel, gedoopt Zandvoort 

9 augustus 1733.
d.  Crijntje Ewouts van der Schinkel, gedoopt Zandvoort 

5 juni 1735.
e.  Dirk Ewoutsz van der Schinkel, gedoopt Zandvoort 20 

oktober 1737.
f.  Urmtje Ewouts van der Schinkel, gedoopt Zandvoort 

25 september 1740.
g.  Willem Ewoutsz van der Schinkel, gedoopt Zandvoort 

14 oktober 1742.
h.  Cornelis Ewoutsz van der Schinkel, gedoopt Zand-

voort 21 februari 1745.
i.  Urmtje Ewouts van der Schinkel, gedoopt Zandvoort 

2 oktober 1746.
j.  Jacob Ewoutsz van der Schinkel, gedoopt Zandvoort 

8 september 1748.
k.  Maartje Ewouts van der Schinkel, gedoopt Zandvoort 

19 juli 1750.
l.  Jacob Ewoutsz van der Schinkel, gedoopt Zandvoort 

8 oktober 1752.
2.  Aeltje Schilpsand, gedoopt Zandvoort 13 juli 1710, overle-

den voor 13 november 1712.
3.  Aaltje Crijne Schilpsant, gedoopt Zandvoort 13 november 

1712, overleden Zandvoort na 1771; trouwt Zandvoort 26 
april 1733 met Dirck Leendertsz Koningh, zoon van Leen-
dert Jansz Koningh en Maritie Dirks Keesman, gedoopt 
Zandvoort 21 februari 1712, haringvisser, overleden Zand-
voort 4 oktober 1782.

 Uit dit huwelijk:
a.  Leendert Dircksz Koningh, gedoopt Zandvoort 

24 januari 1734.
b.  Maartje Dircks Koningh, gedoopt Zandvoort 4 augus-

tus 1737.
c.  Maartje Dircks Koningh, gedoopt Zandvoort 19 okto-

ber 1738.
d.  Maartje Dircks Koningh, gedoopt Zandvoort 3 februari 

1740.

e.  Crijn Dircksz Koningh, gedoopt Zandvoort 29 septem-
ber 1741.

f.  Maartje Dircks Koningh, gedoopt Zandvoort 1 decem-
ber 1743.

g.  Leendert Dircksz Koningh, gedoopt Zandvoort 7 april 
1748.

h.  Urmtje Dircks Koningh, gedoopt Zandvoort 13 decem-
ber 1750.

i.  Crijn Dircksz Koningh, gedoopt Zandvoort 23 decem-
ber 1753.

4.  Willem Schilpzand, gedoopt Zandvoort 15 september 1715.
5.  Cornelis Schilpsand, gedoopt Zandvoort 16 oktober 1718.
6.  Jacob Schilpsand, gedoopt Zandvoort 8 september 1720.
7.  Ermpje Schilpsand, gedoopt Zandvoort 28 december 1721.

V-1. Arij Arijsz Schilpsant, zoon van IV-1, geboren Zandvoort, 
doop (RK) Bloemendaal 14 februari 1702, voerman in 1741; 
trouwt Zandvoort 21 november 1734 Maartje Sijmons Schuijt, 
dochter van Sijmon Willems Schuijt en Maartje Jeremias de 
Jong, geboren Wijk aan Zee, ca. 1712.
Deze tak verhuist naar Noordwijk aan Zee en sterft daar rond 
1850 uit.
Uit dit huwelijk:
1.  Arij Schilpsant, gedoopt Zandvoort 30 oktober 1735.
2.  Neeltje (Trijntje) Arijs Schilpsant, gedoopt Zandvoort 13 

april 1738, lidmaat NH Zandvoort op 19 april 1761 en 2 juli 
1775, overleden Zandvoort 4 mei 1782; trouwt Zandvoort 
23 oktober 1763 weduwnaar Jacobus Hermanus van Hou-
ten, zoon van Jacobus Hermanus van Houten en Hester 
Sievers, gedoopt Warmond 28 december 1738, overleden 
voor 1787.

 10 november 176315: Testament. Neeltje Aries Schulpzand 
en Jacobus van Houten, wonende te Zandvoort, verklaren 
elkaar en hun respectievelijke vaders tot enige erfge-
naam.

3.  Cornelis Arijsz Schilpsant, gedoopt Zandvoort 31 januari 
1740, overleden Zandvoort kort voor 18 mei 1783; trouwt 
Zandvoort 31 december 1769 Anna Arijs Kraaij, gedoopt 
Zandvoort 25 november 1742, begraven aldaar 5 mei 1781.

4.  Teunisje Schilpsant, gedoopt Zandvoort 2 september 
1742.

V-2. Willem Ariesz Schilpsant, zoon van IV-1, geboren Zand-
voort, gedoopt (RK) Bloemendaal 2 februari 1705, voerman in 
1741, overleden Zandvoort 9 mei 1749; trouwt Warmond 21 mei 
1730 (ondertrouw Zandvoort 14 mei) Jannetje Dirks van der 
Werf, dochter van Dirk van der Werf en Geertje Rijsevoort, 
gedoopt Warmond 8 februari 1710.
Uit dit huwelijk:
1. Arij Schilpsant, gedoopt Zandvoort 15 juli 1731, overleden 

Zandvoort voor 21 september 1732.
2.  Arij Willemsz Schilpsant, gedoopt Zandvoort 21 septem-

ber 1732, overleden Zandvoort 29 november 1798; trouwt 
Zandvoort 13 juni 1756 Maartje Jans van der Kodde, 
gedoopt Zandvoort 15 december 1737, overleden Zand-
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voort 15 augustus 1802, trouwt (2) Zandvoort 20 juni 1756, 
weduwnaar IJsbrant Leendertsz Langeveld, lidmaat NH 
Zandvoort 6 augustus 1742.

Van Arij Willemsz stammen af alle nu nog levende Schilpzan-
den (in eerste instantie vooral in Zandvoort) en Schulpzanden 
(vooral in Haarlem).
 

Het rumoerige leven van een voerman
Als je een paar honderd jaar familiegeschiedenis onderzoekt 
kom je onwillekeurig veel ‘lief en leed’ tegen. Het voert 
natuurlijk te ver om dat hier allemaal te behandelen. Maar één 
relaas, toegespitst op voerlui en behoorlijk heftig, wil ik u toch 
niet onthouden.

Zoals bij ieder beroep hadden ook de voerlieden te maken 
met reglementen. Als we kijken naar de reglementen in Zand-
voort van 1725 dan lezen we daarin onder andere het volgen-
de:
Eerstelyk zullen in den voorsz. Dorpe geen meer Voerluyden 
mogen zyn als die vier die ‘er present zyn. Daarna wordt in het 
reglement per plaats aangegeven hoeveel er voor een rit 
dient te worden afgerekend. Bijvoorbeeld: En zullen voor een 
vragt Vis op Haarlem genieten drie gulden. Voor een vragt 
van een tot agt menschen op Haarlem mede drie gulden, vry 
gelt voor de Voerman. En: Van Santvoort tot Katwyk aan Zee 
van een tot agt menschen ses gulden, vry gelt voor de Voer-
man. Voor een Vis vragt tot Katwijk aan Zee mede ses gulden.

Het reglement wordt besloten met nog een aantal regels, 
waaronder: De Voerluiden zullen gehouden weezen om tot elf 
uuren ’s morgens op Santvoort te blyven, omme de Vissers 
ten dienst te zyn. En: De Voerluiden wanneer die voor drie gul-
den tien stuivers aan vragt hebben, zullen aanstonds moeten 
ryden.
In de volgende reglementen, die van 1741 en 1746, komen er 
vanzelfsprekend regels bij waaronder het hele belangrijke 
artikel 2: Dat soo langen een van de voorn. reets geadmit-
teerde, ofte, in ’t vervolg nog te admitteeren Voerluyden, in 
staat en op ’t Dorp present sijn, om de voorkoomende vragt 
ofte vragten waar te neemen, niemand anders deselve aan-
neemen, ende volbrengen sal mogen, op gelijke boete en ver-
beurte ten behoeve als voorn. des dat nogtans ………

Het verhaal begint eigenlijk op Vierde Pinksterdag (10 juni) 
1741. Willem Arisz Schilpsant (V-2), Arie Arisse Schilpsant 
(V-1), Cors van der Meij (oomzegger van de schout) en Willem 
Bol zijn bij de Heer van Zandvoort, Paulus Loot, geweest in 
zijn huis op ’t Clooster in Haarlem om te klagen over het opge-
waaide zand over de weg naar Haarlem. Ze kunnen daardoor 
voor de vaste prijzen geen lading meer vervoeren. Paulus 
Loot zegt dat hij dan wel andere voerlui zal zoeken. De vier 
voerlieden antwoorden dan zelf wel aan de kost te kunnen 
komen en vertrekken naar tapperij ‘Het Jaagschuijtje’ bij de 
Zijlpoort, waar ze uitgebreid hun verhaal doen. Net op dat 
moment zit er een kolenschip vast in Haarlem wegens laag 
water. De vier voerlieden wordt verzocht een deel van de 
kolen uit het schip te halen en naar het Tolhek in de Leidse 
Vaart bij de Aardenhoutslaan te brengen, zodat die dan naar 
Zandvoort kan worden vervoerd. De vier voerlieden zullen 
daarvoor extra worden betaald. De vier weigeren echter en 
daarom worden Pieter Arisz Schermer en Jan Croes uit 
Spaarnwoude daartoe bereid gevonden. De vier voerlieden 
halen Schermer en Croes echter over het niet te doen. Uitein-
delijk heeft de schout twee voerlui uit Katwijk, Willem van 
Luyk en Michiel van der Plas, tot voerman benoemd en de 
kolen na een aantal dagen toch naar de Vuurboet in Zand-
voort laten rijden. De vier voerlui hebben nog wel ‘quaardaar-
dig’ geprobeerd deze twee dronken te voeren en met ze te 
wedden heel hard over het strand te gaan rijden, maar ditmaal 
is hun poging tevergeefs.

Op 11 januari 1742 brengen Cors van der Meije en de knechten 
van Arie Arisse Schilpsant, Willem Arisz Schilpsant en Willem 
Bol, aangewezen voerlieden, acht wagens geladen met half 
vaten bier van brouwerij ‘Het Scheepje’ te Haarlem naar een 
schuit van Cornelis van der Werff (de zwager van Willem 
Arisz) op het strand van Zandvoort om naar Den Helder te 
worden vervoerd. Ze worden door Michiel van der Plas, met 
getuigen, aangeklaagd omdat dit volgens artikel 1 en 2 niet zo 
maar kan en hij daar schade door heeft ondervonden.
Als gevolg daarvan worden de voerlui dezelfde dag nog 
bekeurd, krijgen een boete van 50 gulden, de vracht wordt 
verbeurd verklaard en hun vergunning van voerman wordt 

7. Het reglement voor voerlui van 172516
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ingetrokken, ondanks ‘dat hun ouders en voorouders meer 
dan honderd jaar naar tevredenheid hiermee de kost hebben 
verdiend’. Op 20 januari volgt met zes wagens weer een trans-
port bier, ook hierop volgt een bekeuring en een boete van 50 
gulden.
Het geheel van beide overtredingen leidt tot een papiermolen 
van meer dan honderd brieven, memories, attestaties etcete-
ra, tot aan de Hoge Raad te Den Haag aan toe, die tot 1746 
duurt. Zelfs de vaders Jacob van der Mije en Arij Willemsz 
Schilpsant (IV-1) schrijven op 13 november 1742 aan Paulus 
Loot, heer van Zandvoort, een soort smeekbrief, met redenen 
omkleed, om de voerlui weer in hun ambt te herstellen.
Aangezien er, ondanks het bijklussen, vrijwel geen inkomsten 
meer zijn en armoede en faillissement dreigt, vervoert Willem 
Arisz Schilpsant, gewezen voerman, op 31 augustus 1742, weer 
voor Cornelis van der Werff, 96 stoopen (oxhoofd) azijn, een 
zak meel en twee vaatjes zeep van Haarlem naar diens huis in 
Zandvoort. En wederom komt er door getuigen die melden dit 
gezien te hebben een aanklacht en een boete van 50 gulden. 
Het verweer van Willem is dat hij de spullen meegenomen had 
als vriendendienst voor zijn zwager van der Werff.

Ondertussen gaat het proces verder, voornamelijk over de 
invoering van de reglementen van 1741 en het optreden van de 

schout. In november 1742 wordt er al gesproken over excuses 
aan Paulus Loot voor het gedrag van de voerlieden, maar dit 
gebeurt pas in 1746.  
Paulus Loot wordt verweten dat hij de nieuwe reglementen 
van 1741 niet volgens de regels heeft geïmplementeerd, en hij 
wordt veroordeeld de proceskosten te betalen. Op de afslui-
tende zitting van 19 juli 1746 wordt tot ieders tevredenheid 
overeengekomen dat de voerlieden een boete krijgen van 150 
gulden, zij de reglementen duidelijk moeten onderschrijven 
en twee voerlieden (van der Mije en Bol naast Michiel van der 
Plas en Jan Floore) weer met drie paarden mogen werken als 
voerlui in Zandvoort. De gebroeders Schilpsant zijn voorals-
nog reserve en zullen weer intreden ‘bij versterff’. Er komt ook 
nog een clausule bij en die is niet mis: Als een van de voerlui 
met meer dan drie paarden zal rijden, mogen ze alle vier nooit 
meer vracht rijden. Aangezien ik hier niets meer over gevon-
den heb neem ik aan dat de voerlui zich goed aan deze regel 
hebben gehouden.
Toch is niet iedereen helemaal tevreden. Schout en schepe-
nen schrijven aan Paulus Loot dat zij zich door de uitspraak in 
hun hemd gezet voelen en bang zijn te worden uitgelachen 
door de voerlieden. Ook hebben zij kosten gemaakt en hopen 
dat van hem vergoed te krijgen. Een eventueel vervolg van 
deze zaak heb ik in de papieren niet meer aangetroffen.

Noten
1.  LdnRAL-506-0977-0080, notaris Leonardt Jansz. van Overmeer.
2.  LdnRAL-AR-506-1329-0148, notaris Casparus van Sonderen.
3.  LdnRAL-0506-1694-380, Notaris Jacobus Camper.
4.  NHA 184-1116-62.
5.  NHA 184-1116-97.
6.  NHA 184-1116-121.
7.  NHA 184-1116-122.
8.  NHA 184-1116-162.

9.  NHA 184-1113-91.
10.  NHA 184-1116-116.
11.  NHA 184-1116-133.
12. NHA 184-1116-147.
13.  NHA 184-1116-162.
14.  NHA 184-1113-91.
15.  NHA 1617-1166-426.
16.  NHA 3061-190.

Mededeling registers Gens Nostra
Van verschillende kanten is gevraagd naar de Inhoudsopgave en register 2021.
Nu alle nummers van Gens Nostra van 1946 tot heden op de webpagina zijn te raadplegen en te doorzoeken is de 
redactie gestopt met het tijdrovende aanmaken van inhoudsopgaven en registers op Gens Nostra.

Gens Nostra 2022 – Jaargang 77  nummer 6  –  333 Terug naar inhoud



PETRONELLA J.C. ELEMA

Toen ik in het stad-Groninger rekestboek een vertoog over Jan Mesteringh Smeecks (1677-1735) tegen-
kwam, wist ik al wie hij was; hij maakte deel uit van een genealogie die ik in 2016 publiceerde.1 Zijn groot-
vader Johan Mesterinck, overleden in de tweede helft van 1654, had enige zoons die niet voor nageslacht 
zorgden, maar daarnaast niet minder dan zes gehuwde dochters. Enkelen van hen vernoemden een zoon (of 
in één geval een kleinzoon) naar hun vader, zodat we later een Jan Mesteringh Smeecks, een Jan Mesteringh 
Vlasbloem, en een Jan Mesteringh van Oostbroek kunnen tegenkomen.
De hoofdpersoon van dit verhaal is Jan Mesteringh Smeecks. Voor verdere informatie over zijn familie ver-
wijs ik naar het zojuist genoemde artikel. Hier gaat het over zijn korte en roemloze carrière als diaken.

Het diakenschap van Jan Mestering 
Smeecks, 1710

1. Het Martinikerkhof met op de achtergrond het Provinciehuis; rechts de sacristie van de Martinikerk, waar op de bovenverdieping de kerkenraad 
vergaderde. (Bron: Tekening J.T. v.d. Wilde, 1834 (pen, inkt, aquarel). Groninger Archieven, inv.nr. 1536-3105).
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Genealogisch gezien is over hem het volgende bekend:
Jan (ook: Johannes) Mesteringh Smeecks, gedoopt Groningen 
(Nieuwe Kerk) 11 januari 1677, advocaat (eerste vermelding als 
zodanig 1720), overleden 7 november 1735, zoon van de sollici-
teur Jan Boelens Smeecks en Aeltien [Alegonda] Mesteringh, 
ondertrouwt/trouwt Groningen (Martinikerk) 21 september/6 
oktober 1709 (voor de bruid de landtschriver Wildervanck als 
vader) Hemmerentiana [ook: Hemma Rentiana] Anna Wilder-
vanck, geboren/gedoopt Noordbroek 18 november/19 novem-
ber 1682, overleden Amsterdam 17 januari 1772, dochter van 
Adriaan Wildervanck en Geertruida van Klenck.
Hij werd ingeschreven als student te Groningen op 25 oktober 
1694 onder de naam Jan Mesterinck Smeecks, Groninganus, 
Phil.
Uit dit huwelijk negen kinderen, met uitsluitend de naam 
Smeeks2:
1. Alagonda Catharina Smeeks, gedoopt Groningen (Marti-

nikerk) 14 mei 1710 (in Ebbingestraat).
2. Adriaen Gerhard Smeeks, geboren/gedoopt Zuidbroek 2 

januari/3 januari 1712.
3. Geertruida Johanna Smeeks, geboren/gedoopt Zuid-

broek 28 februari/2 maart 1714.
4. Henrica Elsabetha Smeeks, geboren/gedoopt Zuidbroek 

3 juni/9 juni 1715.
5. Janna Maria Smeeks, geboren/gedoopt Zuidbroek 2 

maart/7 maart 1717.
6. Lummina Anna Smeeks, geboren/gedoopt Zuidbroek 15 

april/16 april 1719.
7. Jan Albert Smeeks, geboren/gedoopt Zuidbroek 27 

augustus/30 augustus 1722.
8. Conraat Carel Smeeks, geboren/gedoopt Zuidbroek 27 

januari/4 februari 1725.
9. Bernhard Matthijs Smeeks, geboren/gedoopt Zuidbroek 

18 juni/22 juni 1727.

Diaconaat in Groningen3

Diaconaat en armenzorg vielen in een dorp relatief eenvoudig 
te regelen. Het aantal dorpsbewoners was beperkt, men ken-
de elkaar en wist doorgaans maar al te goed wie er echt 
behoeftig was. Deze kerkelijke functie zal daar vermoedelijk 
vooral als eervol zijn beschouwd, en kon bovendien vervuld 
worden zonder al te veel tijd in beslag te nemen.
In een grote stad als Groningen lag dat anders. De stad was 
dezen aangaande verdeeld in negen kluften, elk bediend door 
twee ‘diakens’. Een kluft valt te omschrijven als stadsdeel of 
-wijk, maar dan als administratieve eenheid. Zo viel een kluft 
van bijvoorbeeld de schutterij niet samen met een kluft van 
andere stedelijke organisaties, ook niet qua begrenzing.

Diakenen vormden de laagste rang op de kerkelijke ladder, 
vanaf het kerkvolk gerekend. Eerst kwamen de gewone kerk-
gangers, dan de lidmaten die belijdenis hadden gedaan en aan 

het Avondmaal gingen. Uiteraard was er een groep werkne-
mers: hondenslagers, stovenzetters, doodgravers, leedaan-
zeggers, kosters, klokkenluiders, voorzangers en organisten. 
Dat waren betaalde functies. Voor diakenen en, hogerop in de 
hiërarchie, de kerkenraad en ouderlingen gold dat niet. De 
predikanten (dezen werden – althans in de grote stad – wèl 
goed betaald) vormden de kerkelijke elite. En boven dit alles 
stond het stadsbestuur, want de diaconie was in Groningen 
niet alleen voor gereformeerden, maar voor iederéén het 
financiële vangnet, als ze nergens anders terecht konden.

Van de stedelijke bevolking was steevast een aanzienlijk deel 
armlastig, en in tijden van crisis, oorlog en voedselgebrek 
schoot dit percentage omhoog. Het was onmogelijk om tien 
of twintig procent van de stadsbewoners te laten verhonge-
ren. En het eindeloze gebedel aan de deuren zorgde voor veel 
ergernis en onrust.
Een verder probleem vormden de soldatenvrouwen en -kinde-
ren. De mannen vertrokken met hun regiment; de gezinnen 
bleven achter. Weliswaar stonden de soldaten op een loonlijst 
van de provincie, maar het kon heel lang duren voor er enige 
betaling volgde. En terwijl de soldaten door de provincie 
betaald moesten worden, bekommerde diezelfde provincie 
zich niet om de achtergelaten betrekkingen. Die vrouwen kon-
den moeilijk anders doen dan zich wenden tot de stad; die 
deed herhaaldelijk pogingen om zich van deze belasting te 
ontdoen, maar over het geheel genomen was dat tevergeefs. 
Bovendien waren er ook echtgenoten die zich niets meer van 
hun gezin aantrokken en uit beeld verdwenen. Ze deserteer-
den, of keerden, als ze nu toch onderweg waren, terug naar 
hun geboorteland – vaak Duitsland – of lieten zich op een 
schip aanmonsteren.

Met deze achtergrondinformatie is wel duidelijk waarom de 
diakenen zo zwaar belast waren. Zij moesten één of twee 
keer per week beschikbaar zijn om de wekelijkse uitkeringen 
in geld en roggebrood te verstrekken. Zij deden huisbezoek 
om nieuwe aanmeldingen te controleren. Zij zorgden ervoor, 
dat jeugdige (half)wezen in een betaald kostgezin werden 
geplaatst zolang zij nog te jong waren voor het diaconiewees-
huis. En ze moesten regelen dat hulpbehoevende bejaarden 
werden uitbesteed bij particulieren als dezen niet terecht 
konden in een gasthuis of hofje. Per kluft moest altijd één der 
diakenen aanwezig zijn bij begrafenissen, teneinde te collec-
teren (een belangrijke inkomstenbron voor de diaconie). En 
uiteraard moest dit alles geadministreerd worden. Tenslotte, 
om het nog erger te maken: veel van wat de diakenen uitkeer-
den moesten zij zelf voorschieten. Het kon vele maanden 
duren voor zij dat geld terugkregen, want de diaconie zat 
standaard erg krap, en het ging dan al snel om honderden gul-
dens. Mocht bovendien uit een koppel van twee diakenen één 
wegvallen door ziekte of dood, dan werd van de partner ver-
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wacht dat deze de bovengenoemde taken alléén uitvoerde en 
de betalingen alléén voorschoot.
Aan deze onereuze functie waren diakenen vier volle jaren 
gebonden. En zij mochten een verkiezing niet weigeren. Het 
betrof meestal jongere mannen, nog niet zo lang gehuwd en 
staande aan het begin van hun maatschappelijke carrière: 
aanvankelijk was het diakenschap nog een goed startpunt 
voor een verdere loopbaan in bestuurlijke of anderszins eli-
taire kringen, maar na circa 1700 nam dat snel af. Geleidelijk 
aan werd deze last doorgeschoven naar de middenklasse, 
voor wie het misschien nog wel een eer was, maar die de tijd 
amper kon missen in het werk dat hun broodwinning was.

De verkiezing van Jan Mesteringh Smeecks
In mei 1710 hadden zes broederen diakonen ‘haren tijt van vier 
jaren uijtgedient’ en werden er zes nieuwe gekoren: Scato 
Gokkinga, Jan Mesterink Smeeks, Jan Sinninga, de solliciteur 
Hindrik Knijpinga, vaendrigh Christoffer Radijs en Hindrik 
Berchuijs.4 Dat was het begin van grote problemen, want 
twee van hen weigerden deze dienst aan te nemen, Scato 
Gokkinga en Jan Mesterinck Smeecks. Drie dagen later wijd-
de het consistorium er een extra-ordinaris vergadering aan. 
Gokkinga vroeg een jaar uitstel, wegens zeer drukke bezighe-
den. Jan Mesterinck Smeecks meldde dat hij de verschotten 
der diaconen niet van zins was te dragen, en dat hij ook ‘veel 
uijt de stadt te lande moest wesen’. Beider bezwaren werden 
verworpen.5

Twee dagen later volgde er opnieuw een bijzondere vergade-
ring.6 Gokkinga bleef bij zijn weigering, en hij werd prompt 
gecensureerd; begin juli werd hem het Avondmaal ontzegd.7 
Broeder Smeecks had zich inmiddels beraden en nam zijn 
plaats in het college in, met dien verstande echter dat hij 
inderdaad weigerde de verschotten te doen. Begin augustus 
was het de beurt aan Smeecks om weer voor de kerkenraad 
gedaagd te worden en wel ‘ten versoeke van den hr. boekhou-
der Canter uijt name der samptliche diaconen, ende dat ter 
oorsake de broeder diacon Smeeks weijgerde om verschot te 
doen aen de armen in sijn kluft, ’t welck een groote disorder 
soude maken in de bedieninge der armen, gelijk deselve ook 
al bedroeft van sijn huijs waren wechgesonden sonder yet tot 
haer onderstant te ontfangen’.
Smeeks bleef bij zijn standpunt ‘dat hij geen verschot gedach-
te te doen, gelijk hij dat ook bij’t aennemen van den dienst aen 
D. Alberthoma uijtdruklik geseyt hadde, ende bij dit voorne-
men alsnoch verbleef; hij soude al’t gelt dat hij tijdlix ontfing, 
volveerdich aen d’armen uijtdeelen, doch van’t sijne daer niets 
bijdoen, waertoe hij ook niet gehouden was’.8

Dat klinkt – heden ten dage – volkomen redelijk. Maar deze 
breuk met de traditie zou het toch al wankele financiële 
bouwwerk op termijn doen instorten. Er werd een hele verga-
dering op hem ingepraat; andere oplossingen waren niet uit-
voerbaar; en hem werd dringend verzocht om zich te onder-
werpen. Hij bleef echter bij zijn standpunt, en de kerk besloot 
uiteindelijk om het probleem aan Burgemeesteren en Raad 
voor te leggen.

Het gemeentebestuur (hierna: B & R) twijfelde geen seconde: 
aan deze maatschappelijke ongehoorzaamheid en verstoring 
van de burgerlijke orde moest paal en perk worden gesteld. 
Hun uitspraak luidde:
‘Door’t eerw. consistorium deser stadt bij requeste zijnde 
voorgedragen, hoe dat de diacon Jan Smeecks met geene 
redenen te bewegen waar, om nevens andere diaconen eenigh 
verschot van penningen tot soulaas der arme van sijn kluft, te 
doen. Maar dat die troosteloos en ledigh van hem wierden 
wegh-gesonden, en daarnevens hem wrevelachtigh heeft 
getoont in’t aenvaarden van de diacons plaats. Hebben B & R 
ter oorsake van dese soo groote lieffdeloosheijt en disres-
pect, soo voornoemde Jan Smeecks aen’t eerw. consistorium, 
als aen haer ed. mog. in desen heeft getoont, denselven van 
sijn borger-recht ontwaart, en niet alleen tot de diacons-
plaats, maar oock om eenigh eer-ampt in dese stadt te 
bekleeden, inhabijl verklaart.’9

Smeecks had het burgerrecht van zijn voorouders geërfd; dat 
werd hem nu ontnomen. Maar aangezien hij nu geen ere-ambt 
meer mocht bekleden, was hij in elk geval van het diaken-
schap ontheven! Op 31 augustus vroeg hij bij de kerkenraad 
enig uitstel in deze zaak, zodat hij een verzoekschrift bij de 
Raad kon indienen.10 Dat kwam niet van de grond, en veertien 
dagen later vroeg hij verder uitstel.11 Nu vond men het welle-
tjes en besloot verder te gaan met het kiezen van een nieuwe 
diaken. En ziet:
‘Alle stemmen zijn eenparichlik gevallen op Scato Gokkinga, 
van wiens bereydwillicheijt om desen dienst nu aen te nemen 
goede hope wierd gegeven. Waermede dan ook de gedane 
kerkelicke censure, die alleen geschiet was wegens voorgaen-
de weijgeringe ende om geen ander reden, ten eenemael 
komt te cesseren.’ Gokkinga had zijn lesje geleerd...
Omdat Smeecks ten tijde van zijn beroeping ook nog lasterlij-
ke woorden over de zaak had gesproken, werd hij bovendien 
voor één keer van het Avondmaal afgehouden. Bij de eerstvol-
gende keer zou hij dan weer door de kerkenraad worden 
gedaagd.

Eind november 1710 volgde een rekest aan het stadsbestuur, 
waarbij Smeecks zich opstelde als de vermoorde onschuld:
‘Op de requeste van Jan Meesterinck Smeecks, hoe dat hem 
te vooren is gecomen, dat haar ed. mo. op’t voorgehoudene 
van’t eerw. consistorium deser stadt, bij resolutie van den 14 
aug. 1710 hem van sijn borgerrecht ontwaart en tot eenigh eer-
ambt in dese stadt inhabijl soude hebben verklaart; versochte 
dat haar ed. mog. indien hij sich door onkunde, onvoorsightig-
heijt off anders mogte hebben misgrepen, gratieuselijck 
gelieven te perdonneren’.
B & R permitteerden hem om na betaling van ƒ 1000 aan de 
Boekhouder der gemene armen, wederom het burgerrecht 
ingevolge de stedelijke reglementen [het Stadsboeck] te 
mogen winnen, maar dan ‘met dubbele gelde’. Op 15 december 
1710 werd hem bovendien door het stadsbestuur te kennen 
gegeven, dat hij aan de bovenstaande gratieverlening binnen 
vier weken moest voldoen, anders zou hij ervan zijn verstoken.12
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Alsof je een emmer leeggooit... Een schenking van duizend 
gulden aan de armen! Ook het winnen van het burgerrecht 
was niet goedkoop; normaal kostte dat ƒ 30 en nu dus het 
dubbele. Hij deed dat inderdaad, al duurde het enige tijd:
‘Van den 8 sept. tot Andreae [1712] in het quartaal van de heer 
borgemeester Wicher Wichers: Jan Mesterinck Smeeck 
voor’t kleijne borgerrecht met dubbelen gelde ƒ 60.’13

Toen wendde hij zich ook weer tot de kerk. Op 7 december 
1712 verscheen voor de kerkenraad Jan Smeeks om hernieuw-
de admissie tot het H. Avondmael te verzoeken. ‘Welk ver-

soek hem dan ook is toegestaen, gelijk sijn sake den 7 jongst 
[= 7 september] art. 6 gedient hadde, ende soude de predicant 
in de kluft daer hij gewoont hadde, hem een attestatie ver-
leenen.’14 Hij was inmiddels een nieuw leven begonnen, en wel 
in Zuidbroek. Dat laatste vermoedelijk als uitvloeisel van zijn 
huwelijk met een meisje uit de welgestelde familie Wilder-
vanck in Noordbroek. Die attestatie had hij dus nodig om daar 
met een schone lei te kunnen beginnen. Waarom hij dan toch 
ook het burgerrecht van de stad weer verwierf, is niet hele-
maal duidelijk. Een kwestie van eergevoel?

2. Stadsrekening 1712.

Noten
1. Mesterinck (Groningen) / Petronella J.C. Elema. In: De Nederlandsche Leeuw 

133 (2016) no. 3/4, december, p. 115-130
2. Allen vermeld in Gruoninga 13 (1967) juli-september, 20.
3. Veel van het hier volgende is ontleend aan de dissertatie van Albert Buursma, 

‘Dese bekommerlijke tijden’; armenzorg, armen en armoede in de stad 
Groningen 1594-1795 (Assen 2009).

4. GrA, Ned. Herv. Gem. Groningen, Kerkenraad [1517], inv.nr. 4, Acta Consistorii. 
dl. 4, 18 mei 1710.

5. GrA, Ned. Herv. Gem. Groningen, Kerkenraad [1517], inv.nr. 4, Acta Consistorii. 
dl. 4, 21 mei 1710.

6. GrA, Ned. Herv. Gem. Groningen, Kerkenraad [1517], inv.nr. 4, Acta Consistorii. 
dl. 4, 23 mei 1710, art. 1 en 2.

7. GrA, Ned. Herv. Gem. Groningen, Kerkenraad [1517], inv.nr. 4, Acta Consistorii. 
dl. 4, 4 juli 1710, art. 4 en 5.

8. GrA, Ned. Herv. Gem. Groningen, Kerkenraad [1517], inv.nr. 4, Acta Consistorii. dl. 
4, 1 aug. 1710.

9. GrA, Stadsbestuur van Groningen [1605], inv.nr. 27, Resolutieboek dl. 27, blz. 
373, 14 aug. 1710.

10. GrA, Ned. Herv. Gem. Groningen, Kerkenraad [1517], inv.nr. 4, Acta Consistorii. 
dl. 4, 31 aug. 1710, art. 3 en 4 en 5.

11. GrA, Ned. Herv. Gem. Groningen, Kerkenraad [1517], inv.nr. 4, Acta Consistorii. 
dl. 4, 10 sept. 1710, art. 3 en 6.

12. GrA, Stadsbestuur van Groningen [1605], inv.nr. 585, Rekestboek dl. 20, 27 nov. 
1710; ibid., inv.nr. 27, Resolutieboek, blz. 524, 15 dec. 1710

13. GrA, Stadsbestuur van Groningen [1605], inv.nr. 1923, Stadsrekening 1712, fol. 
140.

14. GrA, Ned. Herv. Gem. Groningen, Kerkenraad [1517], inv.nr. 4, Acta Consistorii. 
dl. 4, 7 dec. 1712, art. 6.
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BERT M. KAMP

In het zelfde jaar (2006) verscheen in het decembernummer 
van Gens Nostra een reactie van R.F. Vulsma onder de titel 
’Wie was Margaretha van Elter?’ Vulsma verwees daarin naar 
een publicatie van E. Winkhaus: uit 1950/1953 ‘Ahnen zu Karl 
dem Grossen und Widukind”, waar de met Johann von Bolchen 
gehuwde Margaretha von Elter de dochter is van Johann von 
Elter en Jeanne d’Aspremont. Johann von Elter is een zoon van 
de reeds genoemde Huart II von Elter en Irmesind von Hollen-
fels. Johann’s zuster is dan de slechts tweevoudig gehuwde 
Margaretha. Vulsma wees er op dat deze laatste Margaretha 
al in 1408 weduwe werd van Jean de Walcourt en bij hem twee 

Waren er één of twee 
Margaretha’s von Elter?
Een zwager is niet altijd een beau-frère

In het jubileumnummer van Gens Nostra 
van april/mei 2006 publiceerde het huidi-
ge redactielid R.A.J. Dix een kort artikel 
‘De langste matrilineaire lijn?’. Die lijn 
begon met Margarita van Bourbon-Parma 
als generatie I. Generatie XX is Elisabeth 
van Bolchen, in 1466 gehuwd met Heinrich 
Vogt von Hunolstein; generatie XXI is dan 
Margaretha von Elter, tweevoudig weduwe 
en in 1435 in derde echt gehuwd met 
Johann von Bolchen, en generatie XXII is 
Irmesind von Hollenfels, in of voor 1383 
gehuwd met Huart II von Elter. Dix ver-
wees voor deze generaties naar diverse 
tabellen uit de serie Europäische Stamm-
tafeln.

1. Kasteel Autel-Bas, te Autel-Bas in de Belgische provincie 
Luxemburg. Verwoest in 1413, herbouwd in 1432. Beschermd 
monument sinds 1976. Grotendeels afgebrand in 1983. 
De resterende ruïne wordt geconsolideerd.  
Foto site www.castles.nl.

dochters had, zodat het zeer onwaarschijnlijk is dat zij na 
1435  nog kinderen zou hebben gebaard. Desalniettemin stel-
de Vulsma heel hoffelijk dat misschien ooit zou blijken dat Dix 
toch gelijk had. In een naschrift bij deze reactie schaarde Dix 
zich achter de zienswijze van Vulsma en gaf hij toe dat de 
matrilineaire lijn uit zijn artikel bij Margaretha van Elter 
afbreekt. Hij stelde daarbij het een gelukkige omstandigheid 
te vinden dat ‘we voor de betrokken dame (nu) over twee ver-
schillende versies uit de gevestigde literatuur beschikken’. 
Wat mij betreft, ik ben blij dat zulke gelukkige omstandig-
heden zich niet zo vaak voordoen.
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Het onwaarschijnlijke derde huwelijk van Margaretha von 
Elter in de Europäische Stammtafeln was mij ruim voor 2006 
ook al opgevallen. Naar aanleiding van het artikel van Dix in 
Gens Nostra, verdiepte ik mij nogmaals in het probleem. Het 
derde huwelijk van Margaretha ontleende Dix aan tabel 51 
Die Herren von Elter (Autel) in deel VII van de Europäische 
Stammtafeln.1 Maar waaraan ontleende Detlev Schwennicke, 
de samensteller van de Stammtafeln, zijn gegevens? In elk 
deel van de Stammtafeln is een Literaturverzeichnis opgeno-
men. Deze Verzeichnis geeft alleen aan op welke bronnen een 
tabel is gebaseerd, maar bevat geen verwijzingen voor indivi-
duele personen in de tabel. Voor de Elter tabellen vond ik 
daar:
-  Annuaire de la Noblesse Belge 1879.
-  Stammtafeln Westdeutscher Adelsgeschlechter im Mit-

telalter, Band III, 1936.
-  Sammlung Gotthard Strasser (1843-1923) Stadtarchiv der 

Stadt Trier.
-  Francine Cajot: La famille d’Autel. Ses origines, ses inter-

ventions politiques dans le Duché de Luxembourg aux 
XIVe et XVe siècles, l’esquisse de sa destinée. Master 
 thesis. Leuven, 1968.

De eerste referentie was gemakkelijk te achterhalen. Bij de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag staat de serie in de lees-
zaal. Recente jaren ontbreken helaas, maar 1879 is er dus wel. 
Aldaar, op p. 45, onder D’Autel (Frans voor von Elter) vinden 
we als vierde kind van Huart d’Autel en Irmengarde de Hollen-
fels: Marguerite, in eerste echt gehuwd met Jean de Wal-
court-Rochefort, in 1408 gestorven, en in tweede echt met 
Persan de Hamal. Op p. 47 als zevende kind van Jean d’Autel 
(zelf zoon van Huart en Irmengarde) een andere Marguerite, 
voor 1435 al gehuwd met Jean de Boulay (Bolchen). Het Belgi-
sche adelsboek noemt Irmesind weliswaar Irmengarde, maar 
ondersteunt verder de versie Vulsma.

De tweede referentie was nog gemakkelijker te raadplegen, 
want ik heb herdrukken van de gehele serie van de door 
Walther Möller samengestelde Westdeutsche Stammtafeln2 
in de kast staan. Tabel CX Elter in Band III geeft dezelfde 
informatie als het Belgische Adelsboek, dus twee Margare-
ten, tante en nicht. Band IV, pas in 1950 verschenen, is interes-
sant omdat daarin de families Hollenfels (Holfels)3 en Bolchen 
worden behandeld. In Band IV tabel XXXIII Bolchen vermeldt 
Möller bij Johann dat hij ook heer te Zolver (Soleuvre, ook wel 
Soleure) was en dat op 24 juli1435 ‘Margarete To. Johann von 
Elter und Johanna von Aspremont’ zijn echtgenote was. Band 
IV bevat ook enkele correcties op de Elter tabel uit Band III, 
maar geen correcties bij de twee Margareten4.

Detlev Schwennicke zal zijn afwijkende versie over de Marga-
retha’s dus aan één van de twee andere bronnen hebben ont-

leend. Omdat de Sammlung in Trier van oudere datum is dan 
de Westdeutsche Stammtafeln, vermoedde ik dat het om de 
scriptie van Francine Cajot zou gaan. Via de onvolprezen 
dienst van de Koninklijke Bibliotheek voor het lenen van boe-
ken of het verkrijgen van fotokopieën uit buitenlandse biblio-
theken, verkreeg ik kopieën van de scriptie van mw. Cajot. Ik 
herinner me nog goed mijn verbazing toen ik in december 
2006 een pak papier van twee kilo ontving: 267 pagina’s tekst 
en 70 pagina’s aan introductie, bronnen en tabellen, alles een-
zijdig gekopieerd (!). De scriptie bevat een schat aan informa-
tie over de familie von Elter, een adellijk geslacht uit het 
graafschap Luxemburg, dat net als Holland een onderdeel 
was van het Duitse Keizerrijk. De familie von Elter had rela-
ties aan weerskanten van de Frans-Duitse taalgrens, en het 
geslacht is daarom ook bekend onder de naam d’Autel.

Verreweg de meeste aandacht gaat in de scriptie uit naar 
Huart II von Elter, heer van Sterpenich. Hij werd omstreeks 
1348 geboren en was gehuwd met Irmengarde von Hollenfels. 
In dienst van de veelal afwezige hertog Wenceslaus van 
Luxemburg5 (1361-1419) van Luxemburg, bekleedde hij belang-
rijke en veelal lucratieve functies. In 1411 raakten de edelen 
van Luxemburg, onder wie Huart een prominente plaats 
innam, in conflict met hertog Anton van Brabant, getrouwd 
met Elisabeth von Görlitz, die bij haar huwelijk van haar oom 
Wenceslaus het hertogdom Luxemburg in pandschap had 
gekregen. Anton trok ten strijde tegen de edelen en het kas-
teel Autel-Bas van Huart werd in 1413 door hem ingenomen en 
verwoest. Anton sneuvelde in 1415 in de slag bij Azincourt, 
waarna voor Luxemburg iets rustiger tijden aanbraken. Het 
kasteel werd in 1432 herbouwd, maar toen was Huart II al lang 
dood. Volgens de scriptie overleed hij tussen 10 mei 1416 en 
1  oktober 1417. Die data worden ook vermeld in de Europäi-
sche Stammtafeln, maar als men het in de scriptie genoemde 
regest van 1 oktober 14176 naleest, blijkt dat Huart II toen nog 
in leven was. Hij is derhalve gestorven tussen 1 oktober 1417 
en 29 maart 1420, de datum van een ander regest waarin hij 
nadrukkelijk als overleden wordt vermeld7. 

Maar ik was natuurlijk vooral geïnteresseerd in hetgeen de 
scriptie meedeelt over Huart’s dochter Margaretha. Vermeld 
wordt dat Margaretha drie maal huwde, en ja, de derde maal 
inderdaad met Johann von Bolchen, heer van Soleuvre, hier 
Jean de Boulay geheten. Voor dit derde huwelijk wordt verwe-
zen naar twee oorkonden uit het archief van het Groothertog-
dom Luxemburg uit respectievelijk 1435 en 1452. De eerste 
oorkonde zou te vinden moeten zijn in volume XXXIII van de 
serie Publications de la section historique de l’Institut 
Grand-Ducal de Luxembourg, 1877, Chartes de la famille de 
Reinach. En die publicatie bleek te raadplegen in de Koninklij-
ke Bibliotheek. In regest nr. 1456 van 24 juli 1435 worden 
Johan von Bolchen en Marguerite d’Autel vermeld als echt-

Gens Nostra 2022 – Jaargang 77  nummer 6  –  339 Terug naar inhoud



paar, dat een schuld heeft uitstaan bij ene George von Lies-
hem. Dit zonder enige indicatie van hun verwanten. De schuld 
is eerder door het echtpaar aangegaan, dus hun huwelijksslui-
ting was niet op 24 juli 1435 (zoals ES aangeeft), maar vòòr die 
datum. Het regest geeft geen indicatie van verwanten van het 
echtpaar, evenmin blijkt of deze Marguerite eerder was 
gehuwd. In de tweede oorkonde van 15 juni 1452 worden deze 
echtelieden zwager en schoonzus (beau-frère et belle-soeur) 
genoemd van Guillaume d’Orley, gehuwd met Catherine d’Au-
tel. De scriptie vermeldt dat de tweede oorkonde deel uit 
maakt van de Luxemburgse archieven, maar daarbij wordt 
niet verwezen naar een gepubliceerde tekst.

Deze Catherine was een dochter van Huart II von Elter, dus als 
het ‘beau-frère et belle-soeur’ letterlijk wordt opgevat, zou 
mw. Cajot gelijk hebben. Maar als Margaretha een dochter 
was van Johann en Jeanne d’Aspremont, dan was Margaretha 
een nichtje (tantezegster)van Guillaume’s vrouw Catherine. 
Was de oorspronkelijke oorkonde wellicht in het Duits, en 
stond er Schwager en Schwägerin, begrippen waarmee in de 
Middeleeuwen aangetrouwde verwanten werden aangeduid8, 
dus niet alleen broers of zusters van de huwelijkspartner, 
maar ook zijn of haar ooms, tantes, neefjes, nichtjes, enzo-
voorts. Dit geldt overigens ook voor het middeleeuwse 
Nederlands9. In het Frans hebben de begrippen beau-frère en 
belle-soeur de beperkte betekenis van broer of zus van de 
huwelijkspartner (alsmede de huwelijkspartners van die broer 
of zus). Als je dus de middeleeuwse term Schwager vertaalt 
met beau-frère is dat in vele gevallen eigenlijk niet juist. Het 
leek mij niet onwaarschijnlijk dat beau-frère in het regest van 
1452 een te letterlijke vertaling was van ‘Schwager’ in de oor-
spronkelijke tekst.
Een mooie illustratie van het gebruik van het woord Schwager 
dan wel beau-frère is te vinden in de reeds genoemde publica-
tie Chartes de la famille de Reinach, en wel onder nr. 1454: 25 
juni 1435 Fréderic d’Autel en zijn vrouw Aleyde von Branden-
burg verklaren zekere rechten in het dorp St-Pancras te heb-
ben verpand aan hun ‘oncle et beau-frère’ Huart d’Autel Heer 
van Hollenfels. Fréderic was een zoon van Johann von Elter en 
Jeanne d’Aspremont. Zijn oom Huart was de tweede zoon van 
Huart II en Irmesind, die van zijn moeder een deel van Hollen-
fels had geërfd. Huart is hier dus oom van Fréderic, maar 
beau-frère (Schwager) van diens echtgenote!
Destijds heb ik geen poging ondernomen om via de Luxem-
burgse archieven te achterhalen wat er in de oorspronkelijke 
oorkonde van 15 juni 1452 staat. Dat was deels uit luiheid, 
maar ook omdat in de scriptie een ander regest wordt ver-
meld, waarin het woord beau-frère mijns inziens verkeerd is 
geïnterpreteerd. Ook dat regest is te vinden in de Chartes de 
la famille de Reinach, en wel onder nr. 1374. Op 16 januari 
142810 dragen de broers Jean en Huart d’Autel (zoons van 
Huart II) een derde deel van de heerlijkheid La Roche en 
Ardennes, die zij in pandschap bezitten, over aan hun beau- 
frère Eberhard11 de la Marche (von der Marck) heer van Aren-
berg en Neufchâteau. Deze Eberhard was gehuwd met Agnes 

de Rochefort, dochter van Margaretha von Elter uit haar eer-
ste huwelijk met Jean de Walcourt, heer van Rochefort. Eber-
hard was dus de echtgenoot van een nichtje (oomzegster) van 
Jean en Huart. Op grond van de term beau-frère wordt in de 
scriptie echter verondersteld dat Agnes toen (sans doute / 
ongetwijfeld) al overleden was, en Eberhard blijkbaar her-
trouwd met een onbekende dochter van Huart  II. Die onbe-
kende dochter zou derhalve een tante van Agnes zijn 
geweest. Nog al onwaarschijnlijk en een huwelijk met een tan-
te van de overleden echtgenote was toen kerkrechtelijk ver-
boden. Bovendien overleefde Agnes haar echtgenoot12. Het is 
derhalve duidelijk dat de schrijfster van de scriptie geen reke-
ning heeft gehouden met de mogelijkheid dat de aanduiding 
beau-frère in de regesten anders geïnterpreteerd kan of 
moet worden. Het leek mij meer dan waarschijnlijk dat dit ook 
bij het regest van 1452 het geval was.

Voor het eerste huwelijk van Margaretha met Jean de Wal-
court-Rochefort verwijst de scriptie naar Le miroir des 
nobles de Hesbaye van de middeleeuwse kroniekschrijver 
Jacques de Hemricourt13. Die kroniek vermeldt dat Jean de 
Walcourt en zijn vrouw, dochter van de heer van Autel, twee 
dochters hebben, maar nog zo jong zijn dat zij nog veel meer 
kinderen kunnen krijgen. De kroniekschrijver voegt er aan toe 
dat Jean zo zwaar en zo dik is, dat het verbazingwekkend is 
dat hij toch een paard kan bestijgen, en dat Jean desalniette-
min altijd vrolijk en opgeruimd is.

Met de vrolijke Jean is het slecht afgelopen. Hij raakte tegen 
zijn zin betrokken bij de opstand van de Luikenaren tegen hun 
bisschop Jan van Beieren, een broer van graaf Willem VI van 
Holland en Henegouwen14. Jan van Beieren voerde in Luik een 
waar schrikbewind en was in 1402 door de Luikenaren afgezet 
en verdreven naar Maastricht. De Luikenaren kozen Hendrik 
van Horne, getrouwd met een nicht van Jean de Walcourt, tot 
regent en hun zoon Dirk tot bisschop. Jan van Beieren riep zijn 
broer en zijn schoonbroer, de machtige hertog van Bourgon-
dië, te hulp. De opstandige Luikenaren werden op 23 septem-
ber 1408 verslagen in de bloedige slag bij Othée, waar 
 Hendrik en Dirk de dood vonden. Jan van Beieren nam bloedig 
wraak. Jean de Walcourt, die had getracht te bemiddelen en 
niet had meegevochten in de veldslag, werd op 28 september 
1408 in Luik onthoofd. Jan van Beieren, sindsdien ook bekend 
als Jan zonder Genade, droeg het leen Rochefort over aan zijn 
broer graaf Willem VI van Holland en Henegouwen.

Jean de Hemricourt was toen al dood. Zijn kroniek eindigt in 
1398. De weduwe van Jean de Walcourt, Margaretha von Elter, 
bleef achter met twee dochters, waarschijnlijk de twee meis-
jes die Hemricourt vermeldt in zijn kroniek. De meisjes moe-
ten dan in of voor 1398 zijn geboren. En dat klopt precies met 
de informatie die Vulsma ontleende aan de eerder genoemde 
publicatie van Winkhaus. Winkhaus zal die informatie dus ook, 
direct of indirect, aan Hemricourt hebben ontleend. 
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Graaf Willem VI overleed op 31 mei 1417 en zijn welbekende 
dochter Jacoba van Beieren volgde hem op. Reeds op 1 juli 1417 
herstelde Jacoba de dochters van Jean de Walcourt in hun erf-
recht15. Zij werden daardoor aantrekkelijke huwelijkspartners. 
Dochter Agnes huwde Eberhard von der Marck, heer van Aren-
berg16, haar zuster Marguerite trouwde met Guillaume, heer 
van Argenteau. Een kleindochter van Agnes, Louise von der 
Marck, huwde in 1473 Philipp von Eppstein-Königstein. Philipp 
en Louise waren de grootouders van Juliana van Stolberg, de 
moeder van Willem (de Zwijger) van Oranje, zie afb. 3 gene-
agram. Je zou dus kunnen stellen dat zonder de beslissing van 
Jacoba van Beieren om de meisjes Walcourt in hun rechten te 
herstellen, onze Willem van Oranje niet zou zijn geboren, 
althans niet met dezelfde voorouders en genen, en de geschie-
denis een ander verloop zou hebben gehad.

Margaretha, weduwe van de zwaarlijvige Jean de Walcourt, 
hertrouwde Persan de Hamal. Over dit paar vond ik enige 
informatie in een artikel van Yean Yernaux: Mont-Saint-Rahy 
lez Bomal sur Ourthe17. Yernaux vermeldt aldaar het echtpaar 
Persan de Hamal, heer van Petit-Bomal, en Marguerite d’Autel 
met hun drie zoons en deelt mee dat Persan het leen 
Petit-Bomal in 1438 en 1439 verhief voor het feodale hof te 
Stavelot, en dat Marguerite hetzelfde deed in 1457 en 1458. 
Persan was dus in 1439 nog in leven en Margaretha kan dus 
niet voor of in 1435 hertrouwd zijn met Johann von Bolchen, 
zoals de scriptie en de Europäische Stammtafeln vermelden.

Vorderingen in genealogisch onderzoek zijn soms een kwes-
tie van toeval. In 2016 downloadde ik volume XXX, 1875 van de 
eerder genoemde serie Publications de la section historique 
de l’Institut Grand-Ducal de Luxembourg en daarin stond 
zowaar het regest van de oorkonde van 15 juni 145218. Het 
regest, nr. 31, is in het Frans en vrij vertaald staat er: Guillau-
me d’Orley verklaart dat hij en zijn broer Jean elk de helft van 
het kasteel en de heerlijkheid ‘von dem Schenne (du Chêne?)’ 
in pandschap bezitten en dat Jean zijn helft heeft overgedra-
gen aan Jean de Boulay, heer van Soleuvre, en Marguerite 
d’Autel, echtelieden, beau-frère en belle-soeur van Guillaume. 
Bij enkele andere regesten in dezelfde publicatie staat dat 
het origineel in het Duits (Allemand) was gesteld, maar die 
toevoeging ontbreekt bij dit regest. Desalniettemin sugge-
reert het hier letterlijk overgenomen tekstgedeelte ‘von dem 
Schenne (du Chêne?)’ dat het origineel wel degelijk in het 
Duits moet zijn geweest.

Het regest was gevonden, maar wat stond er in de oorspron-
kelijke tekst? Met de gegevens uit het regest wendde ik mij 
tot de Archives Nationales in Luxemburg met de vraag of het 
origineel in het Frans of in het Duits was gesteld. Ik kreeg vrij 
snel antwoord: Het document is een zeventiende-eeuws 
afschrift, vervaardigd door N. Greisch, griffier van de “siège 
des nobles” (een gerechtshof intake feodale bezittingen). In 
het afschrift staat vermeld dat het werd ‘collationiert an 
einem papeiern brieff’, dus ook het verloren origineel moet in 

het Duits zijn gesteld. In het afschrift wordt Johann von 
 Bolchen mijn lieve zwager genoemd, en Margarete von Elter 
mijne zwagerin. Ik kreeg op mijn verzoek ook een scan van het 
afschrift toegestuurd, waarin ik ondanks mijn beperkte 
paleografische kennis inderdaad de woorden ‘myn lieber 
 Schwager’ en ‘myne Schwegerin’ kon lezen. De samensteller 
van het regest, vermoedelijk Würth-Paquet, heeft de termen 
Schwager en Schwägerin in het afschrift vertaald met 
beau-frère en belle-soeur. Het regest is vervolgens letterlijk 
geïnterpreteerd door de schrijfster van de scriptie Zij kwam 
daardoor tot een genealogische opstelling die afwijkt van de 
opstelling in de Annuaire de la Noblesse Belge en de Stamm-
tafeln Westdeutscher Adelsgeschlechter im Mittelalter. 
Helaas is de foutieve opstelling nog steeds op diverse sites 
te vinden. Maar daar staat tegenover dat reeds in 1997 in de 
‘Ahnentafel von König Ludwig II von Bayern’ bij diens voorou-
der Margaretha von Elter wordt opgemerkt: ‘falsche Filation 
in ES Neue Folge Bd VII Tafel 51’.19 

Maar het definitieve bewijs dat de Margaretha von Elter die 
Johann von Bolchen huwde, een dochter was van Johann von 
Elter en Jeanne d’Aspremont was nog niet geleverd. Hoorde zij 
wellicht op nog een andere plek in de genealogie van het 
geslacht Von Elter? Op internet vond ik een publicatie uit 
1899: Histoire des Seigneurs et de la Seigneurie de La Grange, 
door J. Charles Kohn. Deze auteur vermeldt op p. 44 hoe het 
kasteel van Soleuvre in 1441 door verraad in handen viel van 
Robert de Commercy, in dienst van Philips van Bourgondië. 
Godefroy d’Autel, geestelijke, had als broer van de kasteel-
vrouwe Marguerite, gehuwd met Jean de Boulay, heer van 
Soleuvre, vrije toegang tot het kasteel en hij opende stiekem 
de poort van het kasteel voor de vijand. Het zal je broer maar 
wezen! Zowel ES als Möller vermelden Godefroy / Gottfried 
als één van de zoons van Johann von Elter en Jeanne d’Aspre-
mont. De andere zoons waren Huart of Huë, heer van Aspre-
mont, Gobert of Gobel, heer van Sterpenich, Friedrich of 
 Fréderic/Ferry, heer van La Roche-en-Ardenne en Jean / 
Johann, ook geestelijke. In de scriptie ontbreken Jean en Gode-
froy. Charles Kohn vermeldt op p. 46 ook nog 23 juni 1426 als 
datum van huwelijkscontract van Marguerite en Jean de 
 Boulay, maar helaas zonder indicatie van de bron waaraan hij 
die datum ontleende, dus nog steeds geen definitief bewijs.

Dat bewijs heb ik uiteindelijk toch gevonden, en wel in de 
 Trésor Généalogique van Dom Villevieille. Jacques Joseph 
 Villevielle (1736-1820) was een Franse priester, geschied-
schrijver en vooral genealoog. Zijn Trésor omvat maar liefst 
93 manuscripten met regesten, geordend op familienaam. In 
1875 hebben de gebroeders Henri en Alphonse Pasquier de 
eerste vier manuscripten in druk uitgegeven. De delen 1 en 2 
en een gedeelte van deel 3 heb ik kunnen downloaden via 
google-books. De manuscripten berusten in het Cabinet des 
Titres van de Bibliothèque Nationale de France. Een aanzien-
lijk deel van de niet zo gemakkelijk leesbare manuscripten is 
gedigitaliseerd en raadpleegbaar op de site Gallica.
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2. Twee regesten, p. 223 en 55 uit deel 3 van de Trésor Généalogique van 
Dom Villevieille inzake de bruidschat van Marguerite d’Autel bij haar 
huwelijk met Jean (von Bolchen) heer van Soleuvre. De bewoordingen en 
vindplaatsen lijken nogal op elkaar. Mogelijk zijn het regesten van twee 
eerdere, voor verschillende doeleinden gemaakte, uittreksels uit de 
originele acte van overdracht. Op de tweede regel van het tweede regest 
dient men mijns inziens te lezen ‘en mains de Jn de Soleuvre’. 

3. Geneagram van Elter naar Oranje

4. Geneagram Von Elter. De echtenotes van Huart, Gobel en 
Friedrich in de vierde generatie zijn hier niet vermeld.

Gens Nostra 2022 – Jaargang 77  nummer 6  –  342 Terug naar inhoud



In deel 3 vond ik twee regesten, zie afbeelding 2, die betrek-
king hebben op de overdracht van het leen Roussy door de 
broers Gobert, Huë en Ferry d’Autel aan Jean de Soleuvre van-
wege zijn huwelijk met hun zuster Marguerite. Die overdracht 
vond plaats in 1437, terwijl we zeker weten dat Jean en Margu-
erite op 24 juli 1435 al gehuwd waren. Aannemend dat de hier-
boven vermelde datum, 24 juni 1426, van hun huwelijkscon-
tract juist is, moeten Jean en Marguerite dus tussen deze 
data in het huwelijk zijn getreden. Het lijkt waarschijnlijk dat 
de bruiloft plaats vond na het overlijden van Marguerite’s 
vader Johann von Elter in 1432. Dan is het ook logisch dat haar 
wereldlijke broers haar bruidschat hebben geregeld.

Margarita van Bourbon-Parma stamt dus in rechtvrouwelijke 
lijn af van Margaretha von Elter, dochter van Johan von Elter 
en Jeanne d’Aspremont, die Aspremont aan het geslacht von 
Elter bracht. Zij was dochter van Joffroy Sire d’Aspremont x 
voor 1372 Jeannette de Saulx20, volgens ES zelf dochter van 
Jean Seigneur de Cernon en Jeannette de Voudray. En met 
haar eindigt de matrilineaire lijn. Op internet vind ik nog een 
generatie extra, maar ik heb geen idee hoe betrouwbaar dat 
is.

De matrilineaire lijnen omlaag zijn gemakkelijker te volgen. 
Margarita stamt in rechtvrouwelijke lijn van Margaretha von 
Elter. Dat geldt dan natuurlijk ook voor koning Willem-Alexan-
der. Maar ook koningin Margrethe van Denemaken, koning 
Harald van Noorwegen en groothertog Henri van Luxemburg 
en Albert II, de vorige koning van België stammen matrilineair 
af van Margaretha von Elter, evenals onder anderen prinses 
Alexandra van Kent en Georg Friedrich, het huidige hoofd van 
de Pruisische Hohenzollerns.

Dit artikel is het resultaat van langdurig gepuzzel, met heel 
erg lange tussenpozen, over een genealogische onduidelijk-
heid. En passant werd ik geconfronteerd met een bijna iden-
tieke vraagstelling over een oom dan wel oom en neef van 
Margaretha von Elter. Het betreft de hierboven vermelde 
tweede zoon van Huart II, ook Huart geheten, die van zijn 
moeder een deel van Hollenfels erfde. Een Huart van Hollen-
fels was in 1464 nog in leven. Was dat dezelfde Huart of was 
het diens zoon? Ook in dit geval zijn we ‘in de gelukkige 
omstandigheid dat we voor de betrokken heer over twee ver-
schillende versies uit de gevestigde literatuur beschikken’. De 
vraag is dus: Waren er één of twee Huart’s von Elter heer van 
Hollenfels? Daarover wellicht ooit een ander artikel.

Noten
1. Europäische Stammtafeln, Neue Folge, herausgegeben von Detlev Schwen-

nicke, Band VII Familien Des alten Lotharingien II, Marburg, 1979. Het geslacht 
von Elter De gehele serie is aanwezig in de bibliotheek van de NGV. 

2. Walther Möller: Stammtafeln westdeutscher Adelsgeschlechter im 
Mittelalter, Band III, Darmstadt, 1936. De KB bezit Band I en II, het CBG Band I, II 
en III. Deze instellingen bezitten niet de in 1950 uitgegeven Band IV, 
oorspronkelijk uitgegeven als Neue Folge – Erster und Zweiter Teil. De 
herdrukken zijn uitgegeven in 1996.

3. Op p. 35/36 geeft Möller een overtuigende argumentatie dat Irmesind een 
dochter was van Gobel II von Hollenfels en Irmesind von Blankenheim. In ES en 
in de scriptie wordt dit deel van de Westdeutsche Stammtafeln niet gnoemd 
en wordt Irmesind ten onrechte een generatie eerder geplaatst. 

4. Ik gebruik Margaretha als neutrale aanduiding, Marguerite in citaten uit 
franstalige documenten en Margarete in duitstalige citaten. 

5. Deze Wenceslaus, ook koning van Bohemen, zoon van keizer Karl IV, was bij 
leven van zijn vader tot rooms koning gekozen, werd nooit tot keizer gekroond, 
maar stond wel aan het hoofd van het keizerrijk. Zijn bewind was geen succes 
en hij verkeerde voortdurend in geldnood. In 1400 werd hij door de keurvorsten 
afgezet. Hij bleef toen wel koning van Bohemen en hertog van Luxemburg. 
Om zijn geldnood te lenigen verpandde de kinderloze Wenceslaus enkele 
malen het hertogdom Luxemburg; in 1386 aan zijn neef Jobst van Moravië, in 
1402 aan hertog Louis van Orléans, die in 1407 werd vermoord op last van 
hertog Jan zonder Vrees van Bourgondië. Wenceslaus verpandde Luxemburg 
vervolgens opnieuw aan Jobst van Moravië, en in 1409 aan zijn nichtje Elisabeth 
von Görlitz, bij gelegenheid van haar huwelijk met hertog Anton van Brabant, 
nota bene een broer van Jan zonder Vrees.

6. N. van Werveke: Inventaire analytique des archives du château d’Ansenbourg, 
Publications de la section historique de l’Institut Grand-Ducal de Luxembourg, 
volume XLVII, 1899, p. 45.

7. Chartes de la famille de Reinach, Publications de la section historique de 
 l’Institut Grand-Ducal de Luxembourg, volume XXXIII,1877/1879, p. 218, nr. 1292.

8. Op de site http://www.saelde-und-ere.at/Hauptseite/Arbeitsgruppen/Mhdt/
Mhdt.html vind ik onder Mittelalterliche Verwandtschaft: Zu guter Letzt 
bezeichnete der Schwager, auch Schwäher, ursprünglich neben unserem heute 
geläufigen Schwager auch den Schwiegervater, den Schwiegersohn - kurzum 
jeden angeheirateten Verwandten. Bei der lieben Schwägerin sind analoge 
Entsprechungen zu denken.

9. Op de site https://onzetaal.nl/taaladvies/zwager: Zwager was vroeger een 
veel breder begrip dan tegenwoordig. Het betekende in het algemeen 

‘aangetrouwd mannelijk familielid’.
10. Het regest geeft als datum 1427, 16 janvier stile de Liège. Het bisdom Luik 

gebruikte toen de paasstijl, derhalve 1428 nieuwe stijl.
11. In het gepubliceerde regest staat Gerart, maar dat moet een lees- of 

kopieerfout zijn.
12. Baron J. de Chestret de Haneffe: Histoire de la Maison de la Marck, Liège,1898, 

p. 105. Het grafschrift voor Agnes in een kerk nabij Rochefort vermeldt dat 
Agnes op 22 maart 1441 is overleden. Rochefort behoorde tot het bisdom Luik, 
derhalve 1442 nieuwe stijl, zie noot x.

13. Jacques de Hemricourt, Le miroir des nobles de Hesbaye, handschrift, 
uitgegeven door De Salbray, Bruxelles, 1673, p. 93. Deze uitgave bevat zowel de 
originele tekst als een hertaling in 17e eeuws Frans.

14. De benoeming van Jan van Beieren tot bisschop gebeurde met overtreding van 
diverse regels. Jan van Beieren was 15 jaar oud toen hij als bisschop werd 
benoemd, terwijl de minimumleeftijd voor benoeming 35 jaar was. Bovendien 
was hij geen priester. Hoewel hij bijna 30 jaar lang bisschop was, liet hij zich ook 
nooit tot priester wijden. Na de dood in 1417 van zijn broer graaf Willem VI 
betwistte Jan de opvolging door diens dochter Jacoba. Rooms koning 
Sigismund kende hem de graafschappen toe. Jan gaf in 1418 de Luikse 
bischopszetel op en trouwde met Elisabeth van Görlitz, waardoor hij ook nog 
hertog van Luxemburg werd.

15. Een franstalig regest van de acte van Jacoba van Beieren werd gepubliceerd 
door Jules Borgnet: Analyses des chartes namuroises qui se trouvent aux 
archives départementales du Nord, à Lille, in Compte rendu des séances de la 
commission royale d’histoire. Deuxième Série, Tome 5, 1863. P. 87 nr. 156 
(downloadbaar via Persée).

16.  Europäische Stammtafeln, Band XVIII, Frankfurt am Main, 1998, Tafel 19, 
dateert het huwelijkscontract op 12 maart 1418. 

17. Bulletin de l’Institut Archéologique Liégeois, tôme LXXI, 1955/1956, p. 209-232, 
in het bijzonder p. 216.

18. M.F.X. Würth-Paquet: Table chronologique des chartes & diplômes relatifs à 
l’histoire de l’ancien pays de Luxembourg, 1451-1467, nr. 31, in Publications de la 
section historique de l’Institut Grand-Ducal de Luxembourg, volume XXX, 1875, 
p. 24.

19. Wolfgang Raimar: Ahnentafel von König Ludwig II von Bayern (p. 126), 
uitgegeven als Bd 60, Jahrgang 1997, in de serie Blätter des Bayerischen 
Landesvereins für Familienkunde (aanwezig in de NGV-bibliotheek). 

20. Niet te verwarren met het geslacht de Saulx uit de Côte d’Or, dat wordt 
behandeld in Europäische Stammtafeln, Band XV, tabellen 166-170.
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Cornelis van Alderwegen, zoon van Pieter van Alderwegen 
(schipper op het veer ‘s-Gravenhage – Delft v.v. alsmede op 
Brielle en Hellevoetsluis, winkelier) en Clara van Schaick, 
gereformeerd gedoopt ‘s-Gravenhage 20 mei 1770 in de 
Grote of Sint-Jacobskerk, schipper op het veer ‘s-Gravenha-
ge – Delft v.v., bottelier, wonende te ‘s-Gravenhage aan de 
‘Onder de Uileboomen’, overleden ‘s-Gravenhage 30 novem-
ber 1868, trouwt ‘s-Gravenhage 2 februari 1794 (ondertrouw 
‘s-Gravenhage 5 januari 1794) in de Nieuwe Kerk aan het 
Spui met Catharina Schoon, gereformeerd gedoopt Brielle 8 
september 1773, huisvrouw, overleden ‘s-Gravenhage 4 april 
1845, dochter van Willem Schoon en Cornelia van Maanen, 
akte notaris Hugo van Andel te Brielle van 6 januari 1794 
waarbij Willem Schoon toestemming verleent tot het aan-
gaan van het huwelijk.

Portretten van  
Alderwegen – Heshusius

PORTRET
1. Portret van Cornelis van Alderwegen.
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F.W. VAN ALDERWEGEN

ren ‘s-Gravenhage 28 december 1861, aannemer van schilder-
werken, wonende te ‘s-Gravenhage, overleden ‘s-Gravenhage 
2 maart 1942, begraven 5 maart 1942, begraafplaats Nieuw 
Eykenduynen, familiegraf nummer 6615, trouwt ‘s-Gravenha-
ge 26 mei 1897 (nederlands hervormd, belijdenis 2 april 1879) 
in de Grote of Sint-Jacobskerk Hendrina Heshusius, geboren 
Batenburg 2 oktober 1868, dienstbode, overleden ‘s-Graven-
hage 12 maart 1934, begraven 15 maart 1934, begraafplaats 
Nieuw Eykenduynen, familiegraf nummer 6615, dochter van 
Hendrik Simon Heshusius en Hermina Scholten. Hendrina 
deed haar belijdenis op 8 april 1889.

Abraham Hendrik heeft dienst gedaan als loteling bij het gar-
deregiment grenadiers en jagers. Bij de beëindiging van zijn 
diensttijd kreeg hij een paspoort waarop zijn staat van dienst 
is aangetekend, alsmede de verplichting zich te melden bij 
“den schutterlijken dienst”, hetgeen hij aldus deed. Op 10 
maart 1885 ontving Abraham Hendrik uit handen van zijn leer-
meester de heer Bakker namens de korpschef van het korps 
Koninklijke Scherpschutters zijn brevet als “Meester op 
Degen en Sabel”.
Hendrina werkte aan het hof en droeg bij haar huwelijk een 
ketting van parels uit de juwelencollectie van het Koninklijk 
Huis.
Abraham Hendrik en Hendrina zijn mijn grootouders.

De beide foto’s zijn gemaakt door het “Atelier Blommers”, 
Prinsegracht 37 te ‘s-Gravenhage.

3. Portret Abraham Hendrik van Alderwegen.

Cornelis is een rechtstreekse voorvader (6 generaties terug, 
bet-bet-overgrootvader) van mij. Curieus is dat zijn foto 
bewaard is gebleven. Helaas is de afdruk van niet al te goede 
kwaliteit. De foto zal, gelet op zijn zichtbare hoge ouderdom 
in de jaren 80/90 van de negentiende eeuw gemaakt zijn. 
 C  ornelis is de kleinzoon van de eerste zich circa 1740 te 
‘s-Gravenhage gevestigde, afkomstig uit Zaltbommel, schip-
per Cornelis van Alderwegen. Sedert zijn komst te ‘s-Graven-
hage woont de familie van Alderwegen generaties lang in 
deze stad. Eerst in de loop van de twintigste eeuw vestigde 
men zich elders.

Abraham Hendrik van Alderwegen, zoon van Cornelis van 
Alderwegen (verver, eigenaar van een handel in lijnzaadolie, 
een grondstof voor verf) en Margaretha van Leeuwen, gebo-

2. Rouwadvertentie Cornelis van Alderwegen.

4. Portret Hendrina Heshusius.
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Het wapen en de vlag
In het boek ‘Gemeentewapens in Neder-
land’ staat het een en ander vermeld 
over het ontstaan van wapens. Wapens 
zijn van oorsprong middeleeuws. Gehar-
naste ridders waren, zeker met gesloten 
vizier, nagenoeg onherkenbaar. Om zich 
kenbaar te maken en ter onderscheiding 
brachten ze een gekleurd teken aan op 
dat gedeelte van de wapenuitrusting dat 
daarvoor het meest geschikt was: het 
schild. Het duidde al snel niet meer 
slechts een bepaalde persoon aan, maar 
allen die tot een bepaalde familie 
behoorden. Ook personen en instellingen 
die niet of nauwelijks te maken hebben 
gehad met de oorspronkelijke situaties 
waarin wapenschilden werden gebruikt 
– burgers, boeren, steden en geestelijk-
heid – gingen over tot het voeren van een 
wapen. Toen een groot aantal steden 

1. Het oude wapen van Ermelo uit 1816.

Op 1 januari 2022 bestaan de gemeenten Ermelo en 
Nunspeet vijftig jaar. Op 1 januari 1972 werd namelijk 
de voormalige gemeente Ermelo opgeheven en 
 werden de nieuwe gemeenten Ermelo en Nunspeet 
gevormd. Sedert 1900 is een splitsing van een 
gemeente verder nooit voorgekomen.  Uiteraard 
 dienden beide gemeenten over een nieuw wapen en 
een nieuwe vlag te beschikken.

2. Bevestiging van het wapen van de  voormalige gemeente Ermelo uit 1816.

THEO BUNJES

Wapen en vlag van de
gemeenten Ermelo
en  Nunspeet

Gens Nostra 2022 – Jaargang 77  nummer 6  –  346 Terug naar inhoud



over een wapen beschikte, werd dit ook 
door veel gemeenten als zinvol ervaren. 
Een wapen kan worden gebruikt met het 
doel de eigen identiteit van de gemeente 
op de voorgrond te plaatsen: het legiti-
meert en representeert. Strikt genomen 
vertegenwoordigt het wapen alleen het 
bestuur van de gemeente en niet de 
gehele bevolking. De traditie wil dat het 
representatieve symbool voor de inwo-
ners de gemeentevlag is.

Een gemeentewapen wordt op grond van 
het koninklijk besluit tot vaststelling van 
nieuwe bepalingen betreffende wapens 
voor provinciën, gemeenten en andere 
publiekrechtelijke lichamen of instellin-
gen van 23 april 1919 (Staatsblad 181) ver-
leend bij k.b. De Kroon laat zich daarbij 
adviseren door de Hoge Raad van Adel. 
Een gemeentevlag wordt vastgesteld 
door de gemeenteraad na advies van de 
Hoge Raad van Adel.

Na de inlijving van het Koninkrijk Holland 
door het Franse Keizerrijk in 1810 maken 
de Fransen op 1 januari 1812 van de toen-
malige gemeente Ermelo twee zelfstan-
dige gemeenten, Ermelo en Nunspeet.
In 1814 krijgt de Hoge Raad van Adel van 
de Soeverein Vorst, later Koning, Willem 
I de opdracht om de gemeenten die tot 
dan toe een wapen hadden gevoerd uit te 
nodigen dat wapen te laten bevestigen. 
De nog jonge gemeente Nunspeet 
beschikte niet over een wapen, de 
gemeente Ermelo wel. Bij besluit van de 
Hoge Raad van Adel van 20 juli 1816 
wordt het wapen van de gemeente 
Ermelo bevestigd. Op het wapendiploma 
van de gemeente Ermello – in de docu-
menten uit die tijd wordt Ermelo veelal 
met een dubbele ‘l’ geschreven – staat 
vermeld: ‘Van Lazuur, beladen met een 
beeld der Geregtigheid van Goud.’ De 
beschrijving van het wapen luidt als 
volgt: ‘Het wapen bestaat uit het beeld 
der Gerechtigheid, de linkerhand rusten-
de op een lictorenbundel (een bundel van 
houten roeden die een bijl insluiten, bij-
eengehouden door een riem), in de rech-
terhand een zwaard en een weegschaal, 

aan de voeten een eg en een ploeg als 
symbolen van de landbouwende bevol-
king. Het beeld is niet geblinddoekt. De 
kleuren zijn goud op een veld van lazuur 
(diepblauw).’
Tegenwoordig spreken we niet over 
Gerechtigheid, maar over Vrouwe Justi-
tia. Vrouwe Justitia van oorsprong de 
Romeinse godin der Gerechtigheid en 
naderhand de personificatie van het 
recht, doorgaans afgebeeld als een 
geblinddoekte figuur met in de ene hand 
een weegschaal en in de andere hand een 
zwaard.

Na de buitenlandse overheersing 
 brengen de Nederlandse autoriteiten, in 
hun ijver om alles wat door de Fransen 
werd aangericht weer ongedaan te 
maken, de oude situatie terug: per 1 janu-
ari 1818 vormen Ermelo en Nunspeet na 
zes jaar zelfstandigheid weer één 
gemeente, onder de naam gemeente 
Ermelo. Tevens worden dan Elspeet en 
Vierhouten aan de nieuwe gemeente 
toegevoegd.
Het gemeentewapen van de gemeente 
Ermelo gaat gelden voor de samen-
gevoegde gemeente Ermelo.

De vlaggen van de voormalige 
gemeente Ermelo
Volgens het ‘Nederlands vlaggenboek’ 
beschikt de gemeente Ermelo over een 
vlag. De beschrijving luidt als volgt: ‘Twee 
evenhoge banen van geel en blauw, met 
een, tot de hoogte van één baan 
 verlengde witte broek waarop het 
gemeentewapenschild, gedekt door een 
kroon met vijf bladen en vijf paarlen.’ In 
de toelichting wordt verder vermeld: 
‘Deze vlag is niet officieel, maar wordt 
wel als zodanig gebezigd. De kleuren zijn 
ontleend aan het gemeentewapen. 
Opmerkelijk is de markiezenkroon boven 
het wapen: volgens de wapenbeschrij-
ving van de Hoge Raad van Adel is  Ermelo 
niet gerechtigd een kroon te  voeren.’

In 1969 acht het gemeentebestuur het 
uit een oogpunt van representatie wen-
selijk dat de gemeente Ermelo over een 

officiële vlag gaat beschikken. Die vlag 
wordt ingesteld bij raadsbesluit van 
7 april 1970, nr. 1107, na een daartoe 
 verkregen advies van de Hoge Raad van 
Adel van 23 juni 1969. De beschrijving 
luidt als volgt: ‘Drie banen van geel, 
blauw en geel in de verhouding 1 : 4 : 1, 
met op de blauwe baan aan de broek-
zijde het beeld der Gerechtigheid over-
eenkomstig het wapen der gemeente, 
uitgevoerd in geel’ (afbeelding 4).

Het wapen van de nieuwe gemeente 
Ermelo
Bij Wet van 15 september 1971 (Staats-
blad 570) wordt per 1 januari 1972 de 
voormalige gemeente Ermelo opnieuw 
gesplitst in twee zelfstandige gemeen-
ten, Ermelo en Nunspeet. Dat betekent 
dat voor de gemeente Ermelo een nieuw 
wapen ontworpen moet worden. Daar-
toe wordt contact opgenomen met 
 Gerlof Bontekoe (1900-1988), heraldicus 
en oud-burgemeester van de gemeenten 
Sleen en Ooststellingwerf. Bontekoe 
was een bekende figuur op het terrein 
van de heraldiek; hij ontwierp meer dan 
150 overheidswapens.

In het ontwerp van het wapen zijn 
 verschillende symbolen opgenomen.
Sedert het begin van de XIVe eeuw 

3. en 4. Niet officiële vlag en latere officiële 
vlag van Ermelo uit 1970.
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moesten op de hofstede Staverden wit-
te pauwen worden gefokt voor de helm-
bos van de graaf van Gelre en ook toen 
de graven van Gelre in 1339 de hertogelij-
ke rang kregen bleef dat in zwang. Ook 
vandaag de dag zijn er nog witte pauwen 
op het landgoed Staverden en een bos 
staartveren is steeds te vinden in het 
gemeentehuis te Ermelo en in het 
 provinciehuis te Arnhem als herinnering 
aan de middeleeuwse verplichting. Voor 
de hand liggend was het derhalve om in 
het wapen van Ermelo deze witte pauw 
een ereplaats te geven.
Daarnaast is in het wapen een herinne-
ring opgenomen aan het klooster  
St.-Jans Dal, dat in 1406 door een com-
mandeur met tien Maltezer ridders werd 
gesticht in de buurtschap ’s Heeren Loo 
en dat in belangrijke mate zijn stempel 
op Ermelo heeft gedrukt. Ook nu nog 
kent Ermelo verscheidene zorginstellin-
gen: de middeleeuwse traditie zette zich 
tot in deze tijd door. De wapenfiguur die 
dit moest symboliseren was het teken 
dat de Souvereine Orde van Malta altijd 
heeft gevoerd: een kruis dat in het 
 snijpunt zeer smalle armen heeft die 
naar de uiteinder breder worden en in 
twee punten uitlopen.
Ten slotte is een herinnering opgenomen 
aan het agrarisch karakter van de 
gemeente in het verleden. Daarvoor 
werd een met een eg overdekt schild-
hoofd gekozen in de kleuren goud en 
zwart.
De gebruikelijke kroon, uitsluitend 
 versieringselement, dekt het wapen.

Toen het ontwerp van het nieuwe wapen 
aan de gemeenteraad werd voorgelegd, 
kon de gemeenteraad zich daarmee ver-
enigen op één onderdeel na. Op voorstel 
van het raadslid van de SGP werd beslo-
ten, gezien de overwegend protestants- 
christelijke signatuur van de gemeente, 
om het rooms-katholieke Maltezer kruis 
te vervangen door het protestantse 
Johanniter kruis. Hoewel er geen verschil 
in vormgeving bestaat tussen het Malte-
zer en het Johanniter kruis, werd door de 
Hoge Raad van Adel uit heraldisch oog-
punt bezien de voorkeur gegeven aan de 
in het ontwerp van het wapen gekozen 
omschrijving. Overeenkomstig dit 
advies is bij Koninklijk Besluit het 
 Maltezer kruis toen alsnog in het wapen 
opgenomen.
Bij Koninklijk Besluit van 20 juli 1972, nr. 
8, wordt aan de gemeente Ermelo een 
wapen toegekend. De beschrijving luidt 
als volgt: ‘In azuur (hemelsblauw) een 
aanziende pronkende pauw, in de rech-
terbovenhoek (heraldisch gezien vanuit 
het standpunt van degene die het schild 
draagt) vergezeld van een Maltezer 
kruis, alles van zilver; een schildhoofd 
van goud, getralied met van de kruispun-
ten uitgaande naar beneden gerichte, 
uitgebogen punten, alles van sabel 
(zwart). Het schild is gedekt met een 
gouden kroon van drie bladeren en twee 
parels.’

De vlag van de nieuwe gemeente 
Ermelo
De vlag van de gemeente Ermelo is inge-
steld bij raadsbesluit van 26 juni 1973, 
nr. 11.002, na een daartoe verkregen 
advies van de Hoge Raad van Adel van 
25 mei 1973, nr. 73/154-33.
De beschrijving luidt als volgt: ‘Drie 
banen van geel, blauw en geel, waarvan 

de hoogten zich verhouden als 1 : 5 : 1, met 
op de blauwe baan aan de broekzijde een 
pronkende witte pauw en aan de vlucht-
zijde in de bovenhoek een wit Maltezer 
kruis ter hoogte van ¼ van de hoogte 
van de vlag.’
Voor wat betreft de symbolen als de 
pauw en het Maltezer kruis en de kleuren 
is aansluiting gezocht bij het wapen dat 
in 1972 aan de gemeente Ermelo is 
 toegekend.

7. Ambtsketen Ermelo.

De ambtsketen van de  
 burgemeester van Ermelo
Na de zelfstandig wording van Ermelo is 
in 1972 een nieuwe ambtsketen vervaar-
digd. Daarin zijn de symbolen van het 
wapen – de pauw, het Maltezer kruis en 
de eg – verwerkt. Op de penning is het 
wapen van Ermelo afgebeeld en op de 
keerzijde het rijkswapen.
De ambtsketen is ontworpen door Henk 
van Bommel (1938), modelleur van de 
Koninklijke Begeer B.V., Ateliers voor 
edelsmeed- en penningkunst in Voor-
schoten. Hij is ook de ontwerper van de 
versierselen behorende bij de gemeen-
telijke onderscheiding ‘De Zilveren 
Pauw’.

Het wapen van de gemeente 
Nunspeet
De splitsing van de voormalige gemeen-
te Ermelo betekent dat voor de gemeen-
te Nunspeet een nieuw wapen ontwor-
pen moet worden. Ook hier wordt 
daartoe contact opgenomen met de 
heraldicus Gerlof Bontekoe.
Het ontwerp van het wapen bevat twee 
symbolen.
In het wapen zijn drie herten opgeno-

5. Het wapen van de gemeente Ermelo per 1971.

6. De vlag van Ermelo uit 1973.
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men. De herten behoren tot de fauna van 
de gemeente. De dieren vormen een toe-
ristische bezienswaardigheid en daar 
sinds jaren de recreatie een hoofdmiddel 
van bestaan in en om Nunspeet is gewor-
den, vormen de herten het voornaamste 
deel van het wapen. Een roedel van drie 
vluchtende herten op een gedeeld goud 
en zwart schild, gekleurd van het een in 
het ander.
Daar ook de landbouw nog altijd een 
hoofdmiddel van bestaan in de gemeen-
te is, is de eg van zilver overdekkend 
geplaatst op een rood schildhoofd.
De gebruikelijke kroon, uitsluitend als 
versieringselement, dekt het wapen.

De gemeenteraad kon zich verenigen 
met het ontwerp van het wapen. Bij 
koninklijk besluit van 30 maart 1972, nr. 
19, wordt aan de gemeente Nunspeet 
een wapen toegekend. De beschrijving 
luidt als volgt: ‘Gedeeld van goud en 
zwart met drie springende herten, de 
beide bovenste gaande in en komende 
uit de schildrand, van het een in het 
ander; een schildhoofd van keel (rood), 
getralied met van de kruispunten uit-
gaande naar beneden gerichte, uitgebo-
gen punten, alles van zilver. Het schild 
gedekt met een gouden kroon van drie 
bladeren en twee parels.’

9. Vlag Nunspeet uit 1972.

De vlag van de gemeente Nunspeet
De vlag van de gemeente Nunspeet is 
ingesteld bij raadsbesluit van 7 decem-
ber 1972. De beschrijving luidt als volgt: 
‘Een vlag waarvan de lengte zich ver-

houdt tot de hoogte als 3 : 2 en het doek 
is gedeeld op een derde van de lengte, 
gemeten van de broekzijde. Het kleine 
veld is zwart en geheel overdekt met 
een witte eg, waarvan de punten naar 
beneden wijzen.’ Het grote veld is geel en 
beladen met een springend zwart hert.
Voor wat betreft de symbolen en de 
kleuren is aansluiting gezocht bij het 
wapen dat in 1972 aan de gemeente 
 Nunspeet is toegekend.

Bronnen
- Kl. Sierksma, De gemeentewapens 

van Nederland, Uitgeverij Het Spec-
trum N.V., Utrecht/Antwerpen, 1960

- Kl. Sierksma, Nederlands vlaggen-
boek, Vlaggen van Nederland, 
 provincies en gemeenten, Uitgeverij 
Het Spectrum N.V., Utrecht/Antwer-
pen, 1962

- Gemeente Ermelo, Beschrijving van 
het wapen der gemeente Ermelo, 
1973

- Gemeente Ermelo, Beschrijving van 
de vlag der gemeente Ermelo, 1973

- Mr. J.H. Keuzenkamp, Gemeentewa-
pens in Nederland, VNG-Uitgeverij, 
’s-Gravenhage, 1989

- Streekarchivariaat Noordwest- 
Veluwe, Ermelo en Nunspeet

- Wikipedia

8. Wapen Nunspeet uit 1972.

Noot 
De auteur was de tweede burgemeester van Ermelo van 1989-2000.

GensDataPro
GensDataPro is het stamboomprogramma van de 
Nederlandse Genealogische Vereniging. Perfecte 
registratie en uitmuntende uitvoer van uw stam-
boom en familiegeschiedenis. Alle informatie 
vindt u op www.gensdatapro.nl.
GensDataPro is te bestellen in de webwinkel van 
de NGV op https://ngvledenservice.nlwebshop/

Gens Nostra 2022 – Jaargang 77  nummer 6  –  349 Terug naar inhoud



Het avontuurlijke leven van 
Dirck Danielsz (1565-1621), 

stierman en schipper

1. Onderwijsprent van de scheepsjongen Michiel Adriaensz de Ruyter, die op zijn elfde jaar ook op zee werkte (Bron: Historie van Goes).

ROB VERHOEVE
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Al jong op wereldreis
Dirck Danielsz werd vermoedelijk geboren in Katwijk aan Zee 
rond 1565 (hij was bij overlijden in 1621 oud 56 jaar), als zoon 
van Daniel Michielsz1, een stuurman uit Katwijk aan Zee2. Dirck 
zal in zijn jonge jaren naar school zijn geweest in het dorp, 
waar hij zal hebben leren lezen en schrijven. Veel tijd om te 
leren had Dirck niet, want toen hij circa elf jaar oud was, werk-
te hij al als scheepsjongen op een buis; samen met twee ande-
re jongens maakte Dirck deel uit van de tienkoppige beman-
ning van het handelsschip van Willem Michielsz3. Willem had 
zijn bemanning voor het grootste deel uit zijn woonplaats 
Katwijk aan Zee gehaald, en zo is Dirck waarschijnlijk ook aan-
gemonsterd. Het was ongebruikelijk dat kinderen zo jong al 
op een grote internationale reis mee-
gingen, zeker zonder de begeleiding van 
hun vader4. Mogelijk was zijn vader 
toen al overleden.
In november 1576 zeilde Dirck met de 
andere mannen naar Lissabon. Een reis 
vol risico´s. De oorlog met de Span-
jaarden zorgde voor onrust, alhoewel 
de handel met de Nederlanden in deze 
periode oogluikend werd  toegestaan. 
Gezien de onzekerheden was het schip 
bewapend en werd er voor de veiligheid 
gevaren in een konvooi met schepen. 
Ook de natuur was onvoorspelbaar. 
Vertrouwen en geloof in God waren in 
deze tijd zeer belangrijk.
Dirck Danielsz werd toentertijd Dirck 
Daenen genoemd. De eerste reizen moeten voor Dirck heel 
spannend zijn geweest, zeker omdat hij één van de jongsten 
op het schip was. Gedurende de reis moesten de scheepsjon-
gens allerhande klusjes doen. In de haven van Lissabon aange-
komen werd zout en peper ingeslagen voor bijna 1.400 gulden, 
waarna het schip de terugtocht aanvaarde. Hoewel het roer 
een keer vastliep verliep de reis zonder al te veel problemen. 
Toen Dirck na een paar maanden terugkeerde kreeg hij het 
tweede deel van zijn salaris betaald. Voor de hele reis was zijn 
loon 5 gulden5.

In de drukte van de haringvangst
In het navolgende jaar, 1577, werkte de twaalfjarige Dirck weer 
op het schip van Willem Michielsz. Gedurende deze zeiltoch-
ten werd haring gevangen. Rond juni begon de eerste lange 
reis vanuit Delfshaven naar de Shetland- en Orkney-eilanden. 
Hier werden alle visnetten uitgeworpen. Voor Dirck zullen 
deze tochten veel intenser en drukker hebben aangevoeld 
want op hetzelfde schip was een grotere bemanning. Er 
waren rond de 17 man, met veel meer activiteit aan boord. Dag 
in dag uit. Op het schip hielden Dirck en de andere scheeps-
jongens zich bezig met het binnenhalen van de netten, het 
aanbrengen van de drijvers en het schoonmaken en opruimen 
van spullen6.

In de dagen en weken die volgden voe-
ren de haringschepen steeds zuide-
lijker, achter de haringscholen aan. In 
totaal werden drie reizen gemaakt. Na 
een lange en zware haringvangst perio-
de was er vermoedelijk weinig tijd om 
uit te rusten.

Van de West naar de Oost
Na het haringseizoen werd in januari 
1578 een reis ondernomen naar Sint 
Maertens eiland, vlak voor de kust van 
Frankrijk, nabij La Rochelle. De beman-
ning, waaronder Dirck Daenen, had in 
Delfshaven ongeveer de helft van hun 
loon vooruitbetaald gekregen. Voor 
 Dirck was dit 3 gulden. Willem 

Michielsz was weer de schipper c.q. koopman, en hij was de 
baas op het schip. Naast Willem en Dirck waren er nog acht 
mannen op het schip, waaronder een timmerman, een hoog-
bootsman, die leiding gaf aan de bootslieden, en een kok. Bij 
Sint Maertens eiland liep het schip aan de grond, maar kon 
het gelukkig worden losgetrokken. Aldaar kocht Willem zijn 
handelswaar in. Dit was zout ter waarde van 880 Franse Fran-
ken, circa 820 gulden. Voor rekening van de bootsgezellen 
werd ook zout ingekocht voor circa 75 gulden. Met het zout 
ingeladen maakten ze rechtsomkeert. Zonder te stoppen in 

In het algemeen richt mijn genealogisch onderzoek zich vooral op de periode van de Tachtigjarige Oorlog, 
met name in Noordwijk aan Zee. Boeiend aan deze periode is de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid dat er 
ondanks deze oorlog er (deels) ook sprake was van de Gouden Eeuw.
Dirck Danielsz leefde in deze periode een tijd in Noordwijk aan Zee tot hij het dorp ontgroeide. Ondanks de 
oorlog en andere tegenslagen, bleek hij zeer succesvol in de haringvisserij en de internationale handel. Ook 
zijn vrouw Neeltje Jacobsdr moet een krachtig persoon zijn geweest. Op hun beurt verwierven de kinderen 
van Dirck en Neeltje goede maatschappelijk posities in Delfshaven en Rotterdam.

2. D’haringbuys (Bron: Rijksmuseum).
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Nederland zeilden de mannen direct door richting Polen. Op 8 
maart 1578 kwamen ze aan bij de Sonttol, waar tol betaald 
moest worden over de lading. Willem gaf op dat hij 38 last 
zout bij zich had; dat bleek wel wat meer te zijn, want in 
Gdansk verkocht hij maar liefst 53 last, voor 1.300 gulden. Het 
zout van de bootsgezellen bracht bijna 100 gulden op, een 
winst van 25 gulden, hetgeen voor de mannen een mooie aan-
vulling op hun loon was. In Gdansk kregen ze ook het tweede 
deel van hun salaris uitbetaald. Als retourlading werd er 41 
last rogge opgeborgen in het ruim, plus 1 last teer. Hiermee 
passeerden ze op 15 mei de Sonttol.

En weer door
Eind mei waren ze thuis in Delfshaven, maar er was geen tijd 
te verliezen. Na de vooruitbetaling van een deel van het loon 

vertrok de 10-koppige bemanning bijna direct, op 1 juni 1578, 
naar Brouage in Frankrijk. Dirck kreeg toen weer 3 gulden als 
eerste betaling. In Frankrijk werd zout en wijn ingeslagen. En 
vervolgens zeilden ze terug langs de kust naar het noorden, 
rechtstreeks naar de tol in de Sont bij Denemarken. Hier kwa-
men ze op 28 juli aan, waar de wijn werd verkocht. Vervolgens 
zeilden ze door naar Gdansk in Polen waar in augustus 37 last 
zout werd verkocht. Aldaar werd 38 last rogge en 1 last meel 
ingekocht. Bij de Sont betaalden ze de tol op 19 augustus 
1578, en voeren door naar Rotterdam, waar de goederen wer-
den verkocht.
Een derde handelsreis stond toen alweer op het programma. 
Op 10 september reisden ze weer verder. Dirck had in 
Delfshaven 2,50 gulden als half-loon ontvangen. Deze reis zou 
niet zo lang duren als de vorige, want het Lissabonse zout 

3. Gezicht op Delfshaven in de zeventiende eeuw (door Joost van Geel, 1666-1698. Bron: Rijksmuseum).

4. Haringen bij visnet (door Albert Flamen. Bron: Rijksmuseum).
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kochten ze in Walcheren, voor een bedrag van 1.100 gulden. 
Met een konvooi schepen kwamen ze op 13 oktober 1578 aan 
bij de Sonttol7. In Gdansk werd het zout uitgeladen en werd er 
tarwe en rogge ingeslagen. Op de terugreis passeerden ze 
begin november de Sonttol8, om kort daarna aan te komen in 
Delfshaven. Na het opmaken van de cijfers constateerde de 
boekhouder tevreden dat er over de drie reizen ‘God heb loff’ 
een winst was gemaakt van 900 gulden.

Wat Dirck in de navolgende jaren van zijn 14-27 heeft onderno-
men is niet bekend. Hij zal ongetwijfeld veel op zee hebben 
gezeten om zich verder te bekwamen in het stuurmanschap. 
Vermoedelijk is Dirck verder blijven reizen met Willem 
Michielsz; op haringvangsten en handelsreizen. Willem haalde 
op zijn handelsreizen bijna elk jaar zout uit Aveiro, Setubal 
(beiden in Portugal) of Brouage (Frankrijk) en vervoerde dit 
dan naar Gdansk (Polen). Vanuit Gdansk werd er dan rogge, 
tarwe en hout mee teruggenomen.

Zijn huwelijk en zijn werkzaamheden
Dirck trouwde rond 1590-1593, toen hij ongeveer 27 jaar oud 
was, met de zeven jaar jongere Neeltge Jacobsdr. Zij kwam 
vermoedelijk uit het nabijgelegen Noordwijk aan Zee, waar 
Dirck en Neeltge gingen wonen9. Bij het huwelijk wisten 
 beiden dat Dirck weinig thuis zou zijn en steeds onderweg 
moest zijn om te vissen of handel te drijven. Dit was niet 
anders dan voor de andere vissers. De vissersvrouwen waren 
lange periodes alleen en zorgden voor het gezin. Uit het 
huwelijk van Dirck en Neeltge zijn twee zonen bekend: Daen 
Dircksz, geboren rond 1594, vernoemd naar zijn opa Daen c.q. 
Daniel, en Jacob Dircksz, geboren rond 1600, vernoemd naar 
zijn opa Jacob.
Na zeventien jaar op zee was Dirck in 1593 opgeklommen tot 
stuurman10. Dit was een belangrijke functie met veel aanzien, 
en met een grote verantwoordelijkheid voor leven en inkomen 
van de bemanning van het schip. In Noordwijk aan Zee waren 
toen 17 schepen in de vaart, waarvan 9 grote schepen en 8 
kleine11. Dirck voer toen op één van deze kleine schepen waar 
34 last haring mee vervoerd kon worden, ofwel circa 340.000 
haringen!

Het zeilschip waar Dirck mee voer was niet zijn eigendom. De 
benodigde financiële middelen werden opgebracht door een 
klein aantal welgestelde mannen uit Delft en omstreken. 
 Dirck had ongetwijfeld zelf ook een aandeel, in de grootte van 
een achtste tot een kwart. De investeerders werden geregeld 
door Claes Adriaensz van Adrichem, burgemeester van Delft, 
die zelf een aandeel had van ongeveer een tiende.12 Claes 
regelde de partijen waar inkopen konden worden gedaan voor 
de reis, en waar de haring kon worden verkocht. Van alle 
inkomsten en uitgaves werd elk jaar nauwkeurig verslag 
gedaan door één van de investeerders. In 1593 werd dit 
gedaan door Jacob Hugensz van der Dussen, die toen ook 
burge meester van Delft was.

De winstgevende haringvisserij13

Ten overstaan van enkele eigenaren/reders bracht Jacob in 
februari 1594 verslag uit over de resultaten over het jaar 1593. 
Het was een topjaar geweest, met haring bij de vleet14. In drie 
reizen werd veel haring gevangen, met een opbrengst van 
ruim 8.700 gulden. De onkosten waren beperkt gebleven tot 
ongeveer 5.500 gulden, waardoor er een exceptioneel grote 
winst was van circa 3.200 gulden. Jacob schreef bij deze winst 
‘die God loff´. Ieder een achtste aandeel in het schip gaf dus 
recht op bijna 400 gulden. Aan de armen werd ook gedacht, 
hoewel die maar een relatief klein bedrag van circa 12 gulden 
kregen. Dat winst maken niet vanzelfsprekend was blijkt wel 
uit het bericht dat er op 24 december 1593 ‘wel 50 schepen 
gebleven zijn’ in een grote storm.15

Na het geweldige haringjaar 1593, kon 1594 alleen maar 
tegenvallen. En dat was ook zo. Ze hadden de pech dat het 
schip een groot lek had opgelopen gedurende de derde reis, 
waarvoor in Schiedam ruim 500 gulden aan het schip verspij-
kerd moest worden. De haringinkomsten waren 1.000 gulden 
minder dan het jaar er voor en de uitgaven waren ruim 1.000 
hoger. Het netto resultaat was 1.000 gulden. Toch nog een 
mooie winst16.

De jaarrekening over 1594 werd op 8 april 1595 besproken bij 
burgemeester Jacob Hugesz thuis. Dirck was daar bij, samen 
met de mede reders Henrick Dirxsz van Santen en Barent Flo-
risz. Het waren twee prachtige jaren geweest voor de aan-
deelhouders, met een winst van ruim 4.000 gulden waarvan 
3.600 werd uitgekeerd. De rest bleef bij het schip. Als Dirck 
een kwart aandeel zou hebben gehad dan had hij in korte tijd 
900 gulden ontvangen. Dat bedrag was naast zijn salaris en 
de betaling in natura van vermoedelijk ruim 100 gulden per 
jaar.

Afspraak met de houtvester van Holland
In 1595 en 1597 maakte Dirck met zijn bemanning weer haring-
reizen17, maar bleef er onder aan de streep niets over. Geld 
was er nog voldoende, want ‘in de beurs’ bleef 1.300 gulden 
beschikbaar voor uitgaves in het volgende jaar. Na afloop van 
het haringseizoen volgde de routines van het schoonmaken, 
en het drogen en boeten van de netten. De vele netten werden 
doorgaans in de duinen opgehangen om te drogen. De duinen 
waren van de graaf van Holland, maar de stuurmannen moch-
ten hier gebruik van maken als ze jaarlijks een kin haring18 

5. Het merkteken 
van Dirck Daenen 
(Bron: NA, 
Houtvesterij van 
Holland en 
West-Friesland, 
TG 3.01.31, Inv. 157, 
d.d. 18 januari 1595).
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doneerden aan de houtvester. De houtvester was door de 
Graaf aangesteld om zijn belangen in de duinen te vertegen-
woordigen. Als dank voor de ontvangen haring kregen de 
stuurmannen jaarlijks een goed maal voorgeschoteld. Zo ook 
begin 1598, toen er ruim 20 stuurmannen in herberg de 
Ashoop in Noordwijk Binnen waren. De waardin Marij moest 
er voor zorgen om ‘hooft voor hooft’ (iedereen) voldoende 
‘eeten ende drincken te geeven de buyck vol, met goe[den] 
dick bier ende goede cost’. Per persoon kreeg de waardin een 
budget van 24 stuivers.19

In februari 1598 was er nog een bezienswaardigheid op het 
strand tussen Scheveningen en Katwijk. Er was een enorme 
potvis aangespoeld. Dit werd beschouwd als een onheilspel-
lend voorteken!

Een nieuw schip
Voor Dirck had de gestrande walvis geen negatieve invloed 
om zijn haringseizoen. Sterker nog, Dirck had nog nooit zoveel 
vis gevangen! En ondanks de extra kosten voor een aantal 
nieuwe netten bleef er toch een mooi positief saldo over van 
ruim 1.800 gulden. Dat kwam goed uit want er werd een nieuw 

schip gebouwd voor Dirck, dat vermoedelijk vergelijkbaar 
was met zijn huidige buis. Het schip kostte 2.600 gulden plus 
ijzerwerk door de smid van 560 gulden. Dit bedrag moest in 
drie jaar worden voldaan, waarvan een derde in 1598.
Het navolgende haringjaar 1599 viel tegen omdat er maar 
twee reizen gemaakt konden worden. Er was een klein posi-
tief resultaat. Het oude schip werd verkocht voor 240 gul-
den20. Na betaling van de tweede termijn voor het nieuwe 
schip was er in de beurs nog 1.500 gulden. In het jaar 1600 
werden ook maar twee haringreizen gemaakt, met een posi-
tief eindresultaat van 500 gulden. De laatste termijn voor het 
nieuwe schip werd toen ook voldaan.

Weerbaar en vermogend
De invloed van de oorlog met Spanje werd op bepaalde tijden 
voelbaar. Dit gold bijvoorbeeld toen begin 1599 in de Neder-
landen alle namen van mannen van 18 tot 60 jaar oud moesten 
worden opgeschreven. De Staten van Holland wilden weten 
op hoeveel mannen er kon worden gerekend als het spannend 
zou worden in de oorlog met Spanje. In Dirck’s woonplaats 
Noordwijk aan Zee werden alle ‘weerbare mannen’ in beeld 

6. De gestrande potvis (door Willem van der Gouwen (ca. 1650-1720) naar Jacob Matham (1571-1631). Bron: Rijksmuseum).
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gebracht, en er werd genoteerd over welk wapen ze konden 
beschikken. Er waren toen 127 mannen, waarvan de meesten 
beschikten over een ‘verjager’, een lange houten staak met 
een aangescherpte punt. De meer vermogenden, circa 10% 
van het totaal, waaronder de bijna 35-jarige Dirck, beschikten 
over een roer, een vuurwapen dat ongeveer 8 gulden kostte21.
In dezelfde periode hadden de Staten van Holland dringend 
behoefte aan geld. De bodem van de oorlogskas raakte in 
zicht. Om deze reden werd de 200e penning ingesteld waarbij 
mensen met een vermogen van meer dan 3.000 gulden een 
half procent (ofwel 1/200e) van hun vermogen moesten uitle-
nen aan de Staten. Er waren taxateurs uitgestuurd om alle 
bezittingen van de rijken in beeld te brengen. In Noordwijk aan 
Zee hadden ze niet veel werk want daar werden maar zeven 
mensen aangeslagen, waaronder Dirck. Maar Dirck maakte 
met succes bezwaar tegen de taxatie, net als drie andere 
dorpsgenoten. Hun vermogen bleek onder de grens van 3.000 
gulden uit te komen, en zij hoefden niets uit te lenen. Overi-
gens was er in Noordwijk aan Zee wel steun voor de Staten 
want er waren zes mannen die onverplicht geld wilden uitle-
nen.

Het geld dat door de Staten van Holland was opgehaald met 
de 200e penning bleek al snel onvoldoende. Er werd daarom 
besloten om in het jaar 1600 alle vermogenden met minimaal 
2.000 gulden toe te voegen. Nu viel Dirck wel in de groep, en 
moest hij 1,5% van zijn vermogen uitlenen. Voor Dirck was dit 
30 gulden. Mogelijk was hij rijker dan waarvoor hij werd aan-
geslagen, want ook toen probeerde men zo min mogelijk te 
betalen22.

De bemanning op het schip
Het nieuwe schip beviel goed, en de vangsten waren goed. In 
1602 en 1603 werden steeds drie reizen gemaakt met een 
totale winst van 2.500 gulden. Dat zag er prachtig uit. De aan-
deelhouders zullen tevreden zijn geweest met het geld dat ze 
uitgekeerd kregen.
De bemanning van het zeilschip bestond uit circa 15-20 man, 
waaronder een aantal jongens. Het eten aan boord was ver-
moedelijk weinig gevarieerd en bestond met name uit 
beschuit, brood, boter, kaas, en haring, weggespoeld met bier. 
Kost en inwoning was inbegrepen voor de mannen. Voor de 
circa vijf maanden dat ze onderweg waren werd ongeveer 

7. Visser die zijn vis droogt (door Gillis van Scheyndel (I), 1638. Bron: Rijksmuseum).
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500 gulden uitgegeven aan beschuit, ‘grofbrood’, boter en 
kaas, en 200 gulden aan bier. Uitgaande van een voorzichtige 
berekening kostte dit per dag ongeveer 40 cent. Hiernaast 
konden ze waarschijnlijk altijd ruim voldoende vis eten.

Het beleggen van zijn vermogen: de scholdrogerij
De resultaten van de haringvangst waren doorgaans redelijk 
tot goed, maar dit veranderde in 1603, toen er een klein ver-
lies werd geleden. En het jaar 1604 was financieel gezien dra-
matisch! Door een beperkte opbrengst liep het verlies op 
naar 1.500 gulden! De vennoten moesten geld bijstorten. 
Maar, gemiddeld genomen waren de resultaten van Dirck 
goed te noemen. Er van uitgaande dat Dirck een kwart aan-
deel zou hebben gehad, dan hield hij als eigenaar bijna 150 gul-
den per jaar over.23

We zagen dat het vermogen van Dirck in het jaar 1600 al mini-
maal 2.000 gulden was, en deels bestond uit zijn aandeel in 
het schip. Verder is bekend dat hij beschikte over een 
scholdrogerij in Noordwijk aan Zee. Deze bedrijfsactiviteit 
werd door zijn vrouw Neeltge bestierd, want Dirck zat meest-
al op zee. De schol werd eerst gezouten, zodat deze langer 
mee kon, tot wel de periode van één jaar. Daarna werden de 
vissen aan staken gespietst of aan touw vastgemaakt. Deze 
rijen vis werden dan op een rek gehangen. De beste periode 

om de schol te drogen was in het voorjaar. Na een week zon-
der regen was de vis klaar24.

De woningen van Dirck en Neeltge
Aan het einde van de 16e eeuw woonde het gezin in het zuiden 
van het dorp. In de loop van de zeventiende eeuw verhuisden 
ze naar de Hoofdstraat van Noordwijk aan Zee. Wanneer is 
niet bekend. Als ze dit nieuwe huis voor 1607 kochten dan heb-
ben ze nog een grote strop gehad, want veel van de houten 
huizen aan de noordzijde van de Hoofdstraat gingen toen in 
vlammen op. Alles was dan verloren want dit verzekeren kon 
je nog niet.
Eind mei 1613 verscheen Dirck voor de schout en schepenen 
van Noordwijk25, nog net voor het haringseizoen. Hij was daar 
als voogd van Maritge Gijsen, weduwe van Floris Arentsz, en 
hielp haar bij de verkoop van haar huisje voor 102 gulden. 
Inmiddels was Dirck bijna vijftig jaar en werd er besloten om 
te gaan verhuizen naar Delfshaven. Voor Neeltge was dit een 
veel grotere stap dan voor Dirck. Voor Dirck was het vlak bij 
de plek waar zijn schip lag. Het huis was vast veel mooier dan 
in Noordwijk aan Zee mogelijk was. In juni 1614 kocht26 Dirck 
‘Daemen’ een huis en erf in Delfshaven voor 3.250 gulden, net 
zoveel geld als voor een nieuwe vissersboot. Van dit bedrag 
moest hij 1.200 gulden direct betalen en kon het restant wor-

8. Gezicht op de Oude of Pelgrimvaderskerk (door Abraham Rademaker, 1570. Bron: Rijksmuseum).
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den afgelost met 200 gulden per jaar. Voor de verponding 
moest hij in 1620 elf gulden betalen, circa twaalf keer meer 
dan er in Noordwijk aan Zee moest worden betaald voor een 
gemiddelde vissershuisje.

In 1615 lukte het om zijn huis, droogtuin en zijn ‘neeringe’ in 
Noordwijk aan Zee te verkopen27. Zijn nering, of bedrijfsacti-
viteit, betrof de scholdrogerij inclusief: ‘alle sijn hanchout tot-
te neeringe van scheldrogen behoorende’. De verkoopprijs 
was 1.900 gulden.

De internationale handelsvaart & groot verdriet
Met zijn veel grotere schip kon Dirck weer internationale 
 reizen gaan doen. In dit nieuwe zeilschip konden drie keer 
zoveel goederen worden vervoerd, tot wel 100 last. Er van uit-
gaande dat een last zo’n 3.000 liter inhoud was, dan kon er 
een indrukwekkende 300.000 liter (300 m2) in het schip wor-
den gestouwd! In 1615 vertrok Dirck na het haringseizoen van-
uit Delfshaven om in Setubal zout te halen. In oktober pas-
seerde hij de Sonttol met 85,5 last zout aan boord. In Gdansk 
in Polen werd het zout verkocht en werd er met name hout 
aan boord gedragen. Eind november voer het enorme schip 
weer langs de Sonttol naar huis.
Op zondag 12 juni 1616, in de voorbereiding op een nieuwe reis, 
was er een groot verdriet. Het schip lag in de haven met aan 
boord drie scheepsjongens. Eén van hen was de twaalfjarige, 
uit Noordwijk aan Zee afkomstige, Lenaert Jansz, de zoon van 
de waard Jan Engelsz. In de avond, rond 9 uur, waren de ande-
re twee jongens benedendeks om het licht te ontsteken, ter-
wijl Lenaert naar boven was gegaan. Daarna was er niets 
meer van Lenaert gehoord of gezien... Pas donderdagochtend 
werd zijn levenloze lichaam uit de Oude Haven in Delfshaven 
uit het water gevist. Het verdriet en de verslagenheid zal 
groot zijn geweest bij de groep mannen die zo nauw met 
elkaar samenwerkten. De dag er na, op vrijdag, was er een lijk-
schouwing door de plaatsvervangende secretaris en plaats-
vervangend schout van Delfshaven. De conclusie was dat hij 
vermoedelijk buiten boord was gevallen en was verdronken28. 
Het zal schipper Dirck hebben doen terugdenken aan de peri-
ode dat hij als elfjarige meevoer met Willem Michielsz.

Verdere reizen & een rechtszaak voor de Hoge 
Raad
Na deze tragische gebeurtenis voer Dirck met zijn bemanning 
naar Setubal waar ze 88 last zout hadden ingeladen. In sep-
tember kwamen ze aan in Gdansk waar ze hun lading verruil-
den voor 12 masten en veel hard hout29. In 1617 en 1618 maak-
ten ze vergelijkbare reizen. En in 1619 reisde Dirck naar 
Lissabon waar het schip helemaal werd volgelegd met 80 last 
zout, 90 vaten suiker, 18 balen peper en balen gember. In sep-
tember 1619 passeerden ze de Sonttol. In Gdansk werd de 
lading ingeruild voor 100 last tarwe en 22 last rogge. Op 20 
oktober meldde Dirck zich weer bij de Sonttol. Dit zou zijn 
laatste bezoek daar zijn.
Waar Dirck in het begin van de zeventiende eeuw zijn zaken 

deed met een groep welgestelde Delftse mannen, was dit in 
1620 niet anders. Voor de bevrachting van zijn grote schip 
werkte hij in deze periode met zes Delftse kooplieden, waar-
van twee mannen in het bestuur van Delft, de Veertigraad, zit-
ting hadden. Maar in april 1620 had hij een probleem met deze 
heren30. Dirck was gevraagd om een deel van de lading, die in 
Portugal aan boord was gekomen, te betalen, maar Dirck had 
dit geweigerd. Als reden gaf hij op dat hij nog geld van hen 
tegoed had vanwege onkosten en schade die hij had geleden. 
De heren hadden hem gevraagd om toch maar te betalen, 
waarbij zij een borgtocht zouden laten afgeven door Pieter 
Duyst van Voorhoudt, lid van een voornaam patriciërsge-
slacht uit Delft. Dirck had na overleg met zijn juridische advi-
seur gezegd dat hij hiermee akkoord was mits hij ruim 2% kon 
inhouden vanwege zijn onkosten. Vermoedelijk kwam Dirck 
hier niet mee weg, want een maand later gaven de kooplieden 
een machtiging af aan Johan van Zoutelande, procureur, om 
voor de Hoge Raad te procederen tegen Dirck31. Het hoger 
beroep diende voor de Hoge Raad op 26 mei 162032, maar 
werd van de rol gehaald, aangezien men kort hierna tot een 
akkoord was gekomen33.

Zijn overlijden & hoe het zijn vrouw verging
Na een enerverend leven overleed Dirck op 2 november 1621. 
Hij werd 56 jaar oud en werd begraven in de Nederlands Her-
vormde Kerk te Delfshaven. Het begraven in de kerk was 

9. Hier leit begraven Dirck Danen sterf den 2e November Ao. 1621 oudt 
sijnde 56 jaren ende Neeltgen Jacobsd. sijn huisvrouwe sterf op den 9en 
Jannevarij anno 1636 oudt sijnde 64 jaere ( Met dank aan: Fleur Roelofsz 
van Beheer en Exploitatie Oude- of Pelgrimvaderskerk).
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voorbehouden aan de rijken. Armere mensen werden toen 
naast en achter de kerk begraven34. Op zijn graf in de kerk 
kwam een indrukwekkende grafsteen. Deze grafsteen 
bestaat 400 jaar later nog steeds. Op dit graf, waar Neeltge 
later zou worden bijgezet, liet hun zoon Daen Dircxz Danen 
met enige trots zijn wapen met merkteken plaatsen.
Neeltge Jacobsdr, de weduwe van Dirck, ging na zijn overlij-
den niet achter de geraniums zitten maar exploiteerde één 
van de zes haringplaatsen in de stad Delfshaven. Ze betaalde 
hiervoor een indrukwekkend hoge verponding van 42 gulden, 
bijna vier keer zoveel als voor haar woning. Voor 1633 zou ze 
deze plaats overdoen aan ‘Daen Dirccsz cum socys’. Neeltge 
stond ook bij een ander pand vermeld met een verponding 
van ruim 50 gulden.35 Deze zakenvrouw overleed op 9 januari 
1636 in de leeftijd van 64 jaar.

Fragmentgenealogie

I. Daniel Michielsz, geboren rond 1535, stuurman (vermeldin-
gen 1566-1574).
Hij is vermoedelijk de vader van:
1.  Dirck, volgt II.

II. Dirck Danielsz (alias Dirck Daenen), vermoedelijk geboren 
Katwijk aan Zee in 1565, scheepsjongen (1576-1577), stierman 
(1593-1615), scholdroger (1615), schipper (1615-1620), overle-
den Delfshaven 2 november 1621, trouwt rond 1593 Neeltge 
Jacobsdr, geboren rond 1572, overleden Delfshaven 9 januari 
1636.
Uit dit huwelijk (voor zover bekend):
1.  Daen, volgt IIIa.
2.  Jacob, volgt IIIb.

IIIa. Daen Dircksz Danen, vermoedelijk geboren Noordwijk 
aan Zee rond 1594, huurder volmolen (1629-1635), koopman 
(1632, 1639, 1641, 1646, 1651, 1655, 1658), exploiteerde taan-
huis (1641), arbiter (1657), overleden Rotterdam 12 november 
1658, trouwt rond 1630 Annetge (Anna) Jansdr de Jongh, 
geboren rond 1605, overleden Rotterdam 21 maart 1678, 
begraven aldaar (Franse kerk) 26 maart 1678.
Uit dit huwelijk (voor zover bekend):
1.  Dirck, volgt IV.
2.  Neeltge, gedoopt NG Rotterdam 26 januari 1640
3.  Willem, gedoopt NG Rotterdam 13 augustus 1641
4.  Adriaen, gedoopt NG Rotterdam 21 februari 1644
5.  Grietge, gedoopt NG Rotterdam 12 augustus 1646, trouwt 

Rotterdam 5 april 1679 Mr. Franco du Bois, gedoopt Rot-
terdam 11 juni 1636, begraven aldaar 20 augustus 1707.37

IIIb. Jacob Dircksz Danen, vermoedelijk geboren Noordwijk 
aan Zee rond 1600, huurder volmolen (1635), koopman (1636, 
1641, 1644), boekhouder (1640), exploiteerde taanhuis (1641), 
vermoedelijk overleden Rotterdam voor november 1653, 
trouwt vermoedelijk Delft 1629 Maritge Jansdr, dochter van 
Jan Adriaensz (grootschipper), geboren rond 1605, overleden 
voor 3 mei 1680.
Uit dit huwelijk (voor zover bekend):
1.  Dirck, gedoopt NG Rotterdam 12 juni 1640, koopman 

(1669, 1671), begraven Rotterdam (Prinsenkerk) 25 sep-
tember 1676

2.  Jacobus, gedoopt NG Rotterdam 6 maart 1647.

IV. Dirck Danen, geboren vermoedelijk Delfshaven rond 1630, 
reder, koopman (1655), compagnon walvisvaarders (1655), 
compagnon en directeur van de Groenlandse Compagnie 
(1657), kapitein van een compagnie burgers38 (voor 1673), raad 
en vroedschap van Rotterdam (1672), burgemeester van Rot-
terdam (onder andere in 1676), overleden Rotterdam 5 febru-
ari 1683, begraven aldaar (Franse kerk) 10 februari 1683, 
trouwt Maritge Jansdr.

10. Wapen met merkteken van Daen Dircxz Danen.
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Naschrift – Het nageslacht van Dirck en Neeltge
Daen en Jacob Dircksz Danen, de zonen van Dirck en Neeltge, 
traden in de voetsporen van hun vader. In Delfshaven waren ze 
(haring)koopman, reder en exploiteerden ze een volmolen, en 
de zaken gingen voorspoedig. Daen was ook diaken in de gere-
formeerde kerk. Maar in 1634 botste een groep vooraanstaan-
de Delfshavenaars, waaronder de twee broers, met het stads-
bestuur van Delft. Aanleiding was het besluit van Delft om de 
kerk van Delfshaven onder een andere classis te brengen, om 
daarmee meer invloed uit te kunnen oefenen. Een groep van 
tien ontevreden Delfshavenaars besloot hierop in gesprek te 
gaan met het stadsbestuur van Rotterdam, om te zien of het 
aantrekkelijk was om zich in Rotterdam te vestigen. Men kwam 

snel tot een zeer goede financiële overeenkomst en de mannen 
en hun gezinnen vestigden zich met name in het gebied rond de 
Leuvehaven. Als onderdeel van de overeenkomst namen ze hun 
zakelijke activiteiten mee, waaronder veertig haringschepen, 
en spraken af dat ze hun ‘nering’ twaalf jaar in Rotterdam zou-
den blijven uitoefenen. Van deze groep ging het niet iedereen 
voor de wind, maar met Daen Dircksz Danen ging het wel goed; 
hij bouwde een flink imperium op, onder meer op de walvis-
vaart. In 1654 werd zijn vermogen voor de 200e penning 
geschat op 50.000 gulden! Daen was ook penningmeester van 
het College der Grote Visserij en Commissaris van het Water-
recht36. Dirck, de zoon van Daen, was ook succesvol en bracht 
het tot burgemeester van Rotterdam.

Noten
1.  Argumenten hiervoor zijn: (i) Dirck Danielsz kwam vermoedelijk uit Katwijk aan 

Zee (KaZ), en Daniel ook; (ii) Dirck zou later ook stuurman worden en dat was in 
die tijd alleen mogelijk als je geld had, dan wel familie met geld; (iii) De eerste 
vermelding van Dirck is in 1576, als scheepsjongen bij stuurman Willem 
Michielsz uit KaZ. Deze Willem werkte net als Daniel voor de familie van 
Adrichem in Delft. Ook Dirck ging later voor deze familie werken; (iv) Dirck 
woonde later in Noordwijk aan Zee (NaZ), maar daar is geen mogelijke vader 
gevonden. In NaZ komt als enige kandidaat vader ene Daniel Maertsz voor in 
de verponding van 1584 en 1586. Hiervoor en erna zijn geen sporen over hem 
gevonden. De woning van Daniel was in deze jaren in het noorden van het dorp 
NaZ, terwijl Dirck in 1599 in het zuiden van het dorp woonde. Deze Daniel leek 
geen stuurman te zijn omdat er geen vermeldingen hierover zijn aangetroffen.

2. Daniel wordt vermeld in diverse bronnen in de periode van 1566 tot 1574. Daniel 
Michielsz komt niet voor in Kapitale Lening van Catwijk in 1599 en 1600.

3. Willem was toen circa 30 jaar oud, en al een jaar of vijf stuurman. Willem zal 
Daniel Michielsz, de mogelijke vader van Dirck, goed gekend hebben aangezien 
beiden stuurmannen uit KaZ waren, en beiden werkten voor de rederij van de 
familie van Adrichem in Delft. Mogelijk waren ze broers. Rond maart 1574 
vertrokken Willem en Daniel vermoedelijk gezamenlijk uit Rotterdam, mogelijk 
in een konvooi, waarna ze beiden op 22 maart 1574 aankwamen bij de tol over 
de Sont.

4. M.b.t. de leeftijden zie: Leven, werken en geloven in zeevarende gemeenschap-
pen, door A. de Wit.

5. Willem Michielsz was koopman (‘schipper’). Verder waren er nog een stierman, 
hoogbootsman, timmerman, bootsgezellen, met een salaris van resp. 75g, 34g, 
47g, en 23-24g. Er kwam ook nog een kok aan boord.

6. ‘Schepen van de Nederlanden’, Van Beylen. Uit: Leven, werken en geloven in 
zeevarende gemeenschappen, door A. de Wit.

7. Met 17 last zout en 2 last haring. Voor de begeleiding in het konvooi werd 23,5 
gulden betaald.

8. 17 last rogge, 6 last huiden en 100 stukken hout.
9. Aangezien Dirck in 1593 in dit dorp woonde.
10. Dit is de eerste vermelding als stuurman.
11. Bron: NA, TG 3.01.31, Inv 157, f111.
12. Ofwel 6 netten, gelijk aan 3/32e. Volgens de info zijn 2 netten gelijk aan 1/32e. 

Andere eigenaren van het schip waren waarschijnlijk: Dirck zelf, Jacob Hugensz 
(boekhouder over 1593 & 1594), Hendrick Dircksz van Santen (boekhouder over 
1592 en 1595; hij was brouwer en leverde bier), Barent Florisz (die beiden 
werden vermeld bij de afsluiting van de cijfers van 1594) en Harman Lodesteyn 
(wiens 2 netten in 1599 werd uitgekocht).

13. Bron: NA, Familiearchief Van Adrichem, TG 3.20.01, Invrs: 121-124.
14. Deze term kwam uit de visserij en betekent ‘in overvloed’. De vleet was het 

geheel aan visnetten.
15. Bron: Oud-Holland, jg 36, 1916, p. 132-148.

16. De armen kregen 15,80 gulden toegestopt.
17. Over 1596 is geen jaarrekening bewaard gebleven.
18 Circa 175 stuks.
19  Bron: NA, TG 3.01.31, Inv 157, f238v. Hiernaast kregen de stuurmannen mogelijk 

ook hun eigen merkteken.
20  Er staat het ’hol van de oude buys’, i.e. de romp of het schip zonder de tuigage. 

Zie: https://gtb.ivdnt.org/
21.  ‘Noordwijk aan Zee en op de geest’, p. 199.
22.  Volgens een onderzoek naar de vermogenden in Amsterdam waren de 

vermogens van de mensen veel hoger dan werd opgegeven. Zandvliet, ‘De 250 
rijksten van de Gouden Eeuw’, p. 11.

23.  Gerekend over 11 jaren waarvan de exploitatierekeningen bewaard zijn 
gebleven. Er werd jaarlijks voor 7.300 aan haring verkocht, en de kosten waren 
6.600 gulden. Netto bleef er dus 700 gulden over, c.q. een kleine 600 gulden als 
er rekening wordt gehouden met de kosten van de aankoop van een nieuw 
schip.

24.  https://zoutkamp.net/kunst-cultuur/droge-vis/
25.  Bron: ORA Noordwijk Inv. 167, folio 77v. 29 mei 1613
26.  Waarschijnlijk in juni want het gaat om de periode van het eerste half jaar 1614 

en de inschrijving is één van de laatsten, i.e. folio 35 van f37 folio’s. Bron: SA 
Delfshaven, TG 447, Inv. 366, folio 035r, scan 487.

27. Bron: ORA Noordwijk Inv. 167, folio 180, 14 mei 1615.
28. Lijkschouwing; Bron: SA Delft; TG 1 Stadsbestuur van Delft; Inv. 1.2384, folio 

406, datum 17 juni 1616, Delft.
29. waar bijvoorbeeld botervaten van gemaakt konden worden.
30.  Bron: SA Delft; TG 161 ONA Delft, 1574-1842; Inv 161.1584, folio 72 72v 73 73v, 

datum 27 april 1620; Plaats: Delft & Idem, folio 75, datum 27 april 1620; Plaats: 
Delft

31.  Bron: SA Delft; TG 161 ONA Delft, 1574-1842; Inv. 161.1584, folio 104, datum 25 
mei 1620; Plaats: Delft

32. Bron: NA, TG 3.03.02 Inv. archief Hoge Raad van Holland, Zeeland en (West-)
Friesland, Inv 205.

33. Het verzoek was om met één van de Commissarissen te overleggen teneinde 
tot een akkoord te komen. Als dat niet zou lukken dan zou het ‘cas d’appel’ de 
volgende vrijdag opnieuw op de rol worden gezet. Dit was niet het geval dus zal 
men tot een akkoord zijn gekomen.

34. Grafzerken in de NH kerk te Delfshaven, niet vermeld door Mr. P. C. Bloys van 
Treslong Prins, door C. Hoek.)

35. Bron: SA Delft. TG 1, Inv 4012: Kohier van de verponding te Delfshaven.
36.  De uittocht der Delfshavensche haringreeders naar Rotterdam in 1638, door 

Mr. R. Bijlsma.
37. Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2.
38. Weeskamer Rotterdam Voogdenboek, Inventarisnr. 551, 1671-1675, via 

Hogenda.

Afkortingen
NA – Nationaal Archief
ONA Delft – Oud Notarieel Archief Delft
ORA Noordwijk – Oud Rechterlijk Archief Noordwijk
SA Delfshaven – Stadsarchief Delfshaven
SA Delft – Stadsarchief Delft
TG – Toegang
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Na publicatie van dit artikel in het vorige nummer van Gens 
Nostra, nummer 5, ontving de redactie een reactie van Joop 
Kuijntjes, achterneef van Geertje Kuijntjes, waaruit bleek dat 
de in het artikel opgenomen kwartierstaat tal van fouten 
bevatte. Na ruggespraak met de beide auteurs bleek dat de 
redactie een ongecontroleerde eerdere versie van de kwar-
tierstaat had gebruikt. De redactie biedt aan beide auteurs 
haar excuses aan voor deze zeer onaangename fout. Omdat de 
redactie niet schuldig wil zijn aan het verspreiden van onjuiste 
informatie is besloten tot integrale herplaatsing van de gecor-
rigeerde kwartierstaat in de lopende jaargang. Bij een zoekop-
dracht via de digitale versie kan elke gebruiker dan naast de 
foutieve versie ook gelijk de correcte versie vinden.

Proband
1.  Geertje Kuijntjes, geboren Gorinchem 19-7-1905, naaister, 

overleden Gorinchem 24-12-2019.
Ouders
2.  Jan Johannes Kuijntjes, geboren Zuilichem 23-6-1873, 

koopman, overleden Gorinchem 2-5-1970, trouwt Gorin-
chem 20-6-1902

3.  Jannigje Reijnen, geboren Schelluinen 21-1-1880, overle-
den Gorinchem 22-4-1976.

Grootouders
4.  Jan Johannes Kuijntjes, geboren 7-11-1839, koopman, over-

leden Gorinchem 9-2-1917, trouwt Herwijnen 26-8-1864
5.  Geertje Kaldenberg, geboren Herwijnen 26-7-1845, overle-

den Gorinchem 11-1-1927.
6.  Arie Reijnen, geboren Giessen-Nieuwkerk 10-9-1848, 

werkman, overleden Gorinchem 14-6-1928, trouwt Peur-
sum 12-1-1877.

7.  Willempje Bloodshoofd, geboren Schelluinen 2-7-1853, 
overleden Gorinchem 3-12-1933.

Overgrootouders
8.  Johannes Kuijntjes, geboren 4-12-1801, bouwman, overle-

den 16-4-1852, trouwt Brakel 2-2-1827
9.  Lijntje Versteeg, geboren Brakel 13-01-1804, winkelierster, 

overleden Zuilichem 13-2-1886.
10.  Jan Kaldenberg, geboren/ged. Herwijnen 24-12/25-12-1797, 

landbouwer, arbeider, overleden Herwijnen 6-2-1883, 
trouwt Herwijnen 19-10-1824.

11.  Geertje/Gerritje van de Weteringh, geboren/ged. Herwij-

nen 20-11/25-11-1804, naaister, overleden Herwijnen 24-12-
1877.

12.  Lammert Reijnen, geboren Giessen-Nieuwkerk 30-10-
1799, bouwman, overleden Giessen-Nieuwkerk 28-9-1872, 
trouwt Hardinxveld 23-2-1828.

13.  Jannigje Aldus, geboren/ged. Hardinxveld 31-12-1801/8-1-
1802, overleden Giessen-Nieuwkerk 4-1-1872.

14.  Aart Blootshoofd, geboren Schelluinen 18-1-1803, bouw-
man, overleden Schelluinen 17-11-1871, trouwt Schelluinen 
21-9-1844.

15.  Eeltje de Kruij, geboren Schelluinen 6-9-1821, overleden 
Schelluinen 18-1-1884.

Betovergrootouders
16. Gerrit Kuijntjes, geboren 1757-1760, landbouwer, overle-

den Brakel 15-6-1820, trouwt Brakel 18-12-1796.1

17.  Maaike Hijmans, ged. Brakel 22-7-1770, overleden Heuke-
lum 12-5-1847.

18. Arie Janse Versteeg, geboren Brakel 24-7-1764, visser, 
overleden Brakel 17-12-1846, trouwt Brakel 16-6-1799

19.  Eijke de Swart/Zwart, geboren/ged. Gameren 24-9/26-9-
1776, overleden Brakel 23-3-1849.

20. Huibert Kaldenberg, ged. Herwijnen 5-9-1751, kleermaker, 
overleden Herwijnen 28-1-1834, trouwt Herwijnen 1-11-
1789.

21.  Jenneke van den Es, geboren Tuil 23-6-1765, overleden 
Herwijnen 8-5-1824.

22.  Ruth van de Weteringh, geboren Herwijnen 11-11-1759, 

1. Foto van Geertje, gemaakt 
op haar 111e verjaardag 
(copyright Gemeente 
Gorinchem).

PETER VAN ROODEN, JOOP KUIJNTJES

Rectificatie kwartierstaat van Geertje 
Kuijntjes (1905-2019), de oudste vrouw van 
Nederland
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landbouwer, overleden Herwijnen, 28-7-1812, trouwt Her-
wijnen 3-6-1798.

23. Jantje Schoordijk, ged. Beesd 28-7-1771, overleden Herwij-
nen 7-9-1847.

24. Peter Reijnen, ged. Giessen-Nieuwkerk 30-5-1756, overle-
den Giessen-Nieuwkerk 15-11-1842, trouwt Giessen-Nieuw-
kerk.2

25. Suzanna Rietveld, ged. Giessen-Nieuwkerk 29-3-1767, 
overleden Giessen-Nieuwkerk 29-3-1850.

26. Jan Cornelisse Aldus, geboren Hardinxveld 25-3-1770, 
landbouwer, overleden Hardinxveld 1-4-1818, trouwt Har-
dinxveld 10-5-1800

27. Aaltje van Ameren, geboren Hardinxveld 22-6-1766, over-
leden Hardinxveld 2-5-1819.

28. Klaas Jacobs Blootshoofd, ged. Schelluinen 8-10-1768, 
landbouwer, overleden Schelluinen 15-4-1845, trouwt 
Schel luinen ca. 1796.3

29. Stijntje Teunisdr van Bennekom, geboren Schelluinen ca. 
17794, overleden Schelluinen 20-8-1837.

30. Dammes de Kreij, geboren Schelluinen 28-10-1796, bouw-
man en voerman, overleden Hardinxveld 23-11-1859, 
trouwt Schelluinen 21-4-1821.

31. Anna van Hoorne, geboren Schelluinen 17-5-1798, overle-
den Hardinxveld 16-5-1873.

Noten
1. Op 3 november 1754 wordt Maria Kuntjes gedoopt, een zus van Gerrit. Daarom 

is het vrij onwaarschijnlijk dat Gerrit op 5 juni 1755 is gedoopt. Al is het 
mogelijk. Maar in het doopboek van Brakel staat in 1755 geen doop van een 
Kuijntjes. In een vroeg bevolkingsregister van Brakel staat een Gerrit Kuijntjes 
(boven Maaike Hijmans zijn echtgenote) die geboren is op 6 juni 1756. Echter in 
zijn overlijdensakte staat dat hij 60 jaar is, dus zijn geboorte kan tussen 1756 en 
1760 zijn. Maar zijn broer Barent is gedoopt op 15 augustus 1756, dus dat jaar 
vervalt als zijn geboortejaar. Op 18 juli 1790 wordt er een Gerrit Kuijntjes 
gedoopt als bejaarde man en op 16 juli 1790 wordt hij aangenomen als Lidmaat, 

wat erop wijst dat hij bij zijn geboorte niet gedoopt is. De reden daarvan kan 
zijn dat het gezin als rooms werd gezien, dit blijkt uit de aantekeningen bij de 
doop van de andere kinderen. Bij de doop van Maria staat: Dit is een soldaat 
geweest rooms en zijn vrouw is van Bommel, horen hier niet. Bij de doop van 
Barent staat: soldaat rooms.

2.  Trouwdatum niet gevonden.
3.  Trouwdatum niet gevonden.
4.  Geboorte-/doopdatum niet gevonden. Geboortejaar gekozen n.a.v. de 

opgegeven leeftijd ten tijde van haar overlijden in 1837.

Tips van de Boekenmakers van Probook
Wij hebben ons machinepark uitbereid waardoor we de 
blijvende groei kunnen bijhouden, maar ook zodat we nog 
meer opties kunnen bieden. We hebben bijvoorbeeld een 
nieuwe bandzetlijn die als toevoeging aan het huidige 
 machinepark toegevoegd wordt, een machine waarmee we 

gemakkelijker kapitaalband kunnen toevoegen 
aan de boeken, maar ook machines die ons 

mogelijkheden geven die wij eerder nog 
niet hadden.

Wij hebben meerdere machines aangekocht 
die er gezamenlijk voor zorgen dat we nu 
ook kleine oplages boeken kunnen afwerken 

met een ronde rug. Dit houdt in dat je jouw 
familieboek in een oplage van bijvoorbeeld 10 al 

kunt laten maken met een ronde rug! Het is een 
stukje bewerkelijker en daardoor iets duurder, maar je 

krijgt er wel een ander boek voor terug. Vooral bij de dikke 
boeken, wat jullie boeken al snel kunnen worden, vind ik het een 
hele mooie uitstraling geven. Je kunt altijd even contact met ons 
opnemen om de mogelijkheden te bespreken.
 
Het boekblok wordt eerst gesneden, daarna wordt deze door 
een machine in de ronde vorm getrokken. De rugzijde krijgt deze 

ronde vorm, maar ook de andere kant van het binnenwerk krijgt 
daarmee de ronde vorm. Je ziet bij een ronde rug dus ook een 
ronde vorm in het binnenwerk. Op onderstaande foto zie je het 
verschil tussen een ronde en een rechte rug, dit verschil zie je dus 
aan beide zijden van het boek.
 
Ook hebben we nu de mogelijkheid om jouw boek per 
stuk te verpakken in krimpfolie. Dit houdt in dat 
alle boeken een eigen aansluitende doorzichti-
ge folie krijgen. Dit is ter bescherming van de 
boeken, zo kunnen ze bijvoorbeeld niet 
stoffig worden. Daarnaast ziet het er 
gewoon weer een beetje luxer uit als je een 
boek met deze folie ontvangt.
 
Er zijn dus weer veel extra mogelijkheden 
toegevoegd, waarmee je jouw boek nóg verder af 
kunt stemmen op jouw wensen en nóg mooier kunt 
maken. Op de achterkant van dit magazine zie je extra voorbeel-
den van boeken met een ronde rug, waar één boek ook verpakt is 
in de krimpfolie. Wil je advies of meer weten? Neem dan contact 
met ons op!

Michelle van Deuveren - Probook

Gens Nostra 2022 – Jaargang 77  nummer 6  –  361 Terug naar inhoud



Op 31 december 1754 vertrekt onderkoopman (hoge officier) Abelus Lijphart met echtgenote Geertruijda 
Elisabeth Lijphart, dochter Margaretha Lijphart en dienstmeid Antonia de Kraker met het VOC-schip de 
Akerendam naar Batavia. Op 19 juni 1755, vier dagen voor aankomst, overlijdt Abelus.
In het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (Nationaal Archief Den Haag) kunnen we lezen 
hoe het verder met vrouw en dochter gaat1. Over hun relaties, financiële problemen en de minnaar en deten-
tie van de dochter hoort u een volgende keer meer.
In dit verhaal ligt de focus op hun personeel: de huisslaven Brandelon, Tanjong, Ontong, Januarij, Rosetta en 
anderen. Ook zij komen veelvuldig voor in bovengenoemd archief.

1. Batavia stad (bron: www.rijksmuseum.nl).

ANTONIA VELDHUIS

De bazen worden de dupe
Lijphart en Lijphart
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Batavia, maandag 25 maart 1759
De weduwe Lijphart is ‘s morgens vroeg uitgereden naar ‘Wel-
gelegen’.
Rond 8 uur komt Brandelon van Batavia, alias Paaij van Boe-
gies, (ook Brandalon) aan de deur om te vertellen dat het 
hondje van de Juffrouw is verdwenen. De slaven Januarij van 
Timor en Rosetta van de Mallabaar, beide eigendom van 
Geertruida Elisabeth Lijphart, de weduwe van onderkoopman 
Abelus Lijphart moeten onmiddellijk gaan zoeken. Als ze niet 
zorgen dat het beestje snel gevonden wordt, dan zullen ze, 
aldus Brandelon, door hem halfdood worden geslagen. Ze ver-
trekken om meteen aan zijn bevel te voldoen. Als Januarij 
even terugkomt, gaat Brandelon met hem/haar water halen. 
Daarna vertrekt Januarij weer.
Dan gaat Brandelon met Tanjong van Timor, slavin van de 
weduwe Lijphart, het huis in. Ze breken een kist van mevrouw 
open waarin waardevolle spullen zitten en nemen geld en 
kostbaarheden eruit. Omdat Tanjong wil gaan drossen (vluch-
ten) zal Brandelon, die haar daartoe herhaaldelijk heeft aan-
gezet, haar in veiligheid brengen. Hij brengt haar in een prauw 
naar ‘de boom’ en beveelt haar daar te vertoeven tot hij weer 
komt. Dan kunnen ze samen ‘onder seijl’ gaan. Hij neemt het 
gestolen geld en kostbaarheden mee. Om half 7 is Brandelon 
weer terug en zet slaaf Ontong van Macassar en nog twee 
andere slaven (waarvan de ene Felix van Boegies heet) af. Hij 
belooft met zijn ‘wijf’ om half 10 weer te komen.

De boom, de toegang vanuit de haven van Batavia 
naar de stad
Allen gaan slapen. ‘s Nachts rond twee uur wordt Tanjong 
wakker en staat op. Ze wordt onmiddellijk door Felix en 
Ontong vastgepakt. Eén van beide mannen steekt haar met 
een mes in de buik. Ze gooien haar in het water en smijten met 
stenen naar haar onder het roepen van kreten zoals ‘gooi die 
dief maar dood’ en dieven, dieven, gooitse met steenen’.  
Tanjong slaagt erin de overkant van het water te bereiken en 
komt op het erf van de hofmeester. Ze gaat door de houtkap 
tot aan de woning. Daar wordt ze al door hem opgewacht. Hij 
was wakker geworden door het blaffen van zijn honden. Het is 
intussen 26 maart. Ze mag er tot de ochtend blijven, waarna 
ze met de hofmeester (ze heeft intussen vertelt wie ze is en 
waar ze thuis hoort), naar haar mevrouw gaat. Die brengt haar 
naar chirurgijn Willem August Hommel.
Deze constateert drie steekwonden boven de navel, rechts, 

waarvan één vier vingerlengtes breed. De wonden waren niet 
zonder ‘groot gevaar des levens’.

Rosetta vertelt
Rosetta brengt haar lijfvrouw bij terugkomst op de hoogte 
van wat er tijdens haar afwezigheid is voorgevallen. Ze voegt 
er nog aan toe dat ze Tanjong tegenkwam met twee ‘kleedjes’ 
en dat die op haar vraag waar ze ermee heenging heeft geant-
woord dat ze van haar waren, ze had ze van Njonja (mevrouw) 
gekregen. Mevrouw Lijphart gaat hierop naar haar schoon-
zoon Koster om te zeggen dat die Brandelon in verzekerde 
bewaring moet brengen.  

Tanjong haar versie
De slaaf Paaij probeerde steeds haar over te halen om met 
hem te vluchten. Gistermorgen 25 juni om acht uur kwam hij 
aan huis om dit nogmaals te doen. Hij haalde haar over om 
eerst van haar lijfvrouw enig goed weg te nemen. Daarna 
bracht hij haar naar de boom. Toen ze daar ‘s avonds wakker 
werd probeerde Felix haar mond af te sluiten met de zijne. In 
het gevecht dat volgt bijt Tanjong, volgens diverse verklarin-
gen, een stuk van zijn vinger. Zelf noemt ze het niet. Felix en 
Ontong spraken tegen elkaar in het Boegienees. Tanjong blijft 
in al haar verhoren bij haar eerste verklaring. Ze is slachtoffer.
  
Brandelon van Batavia heeft in een van de verhoren na zijn 
arrestatie een heel andere kijk op het gebeuren. Hij begint 
een klaagzang over zijn baas de gerepatrieerde, uit Amster-
dam afkomstige, onderkoopman Cornelis Coster. Hij heeft 
hem ‘na gissing’ nu al drie jaar trouw gediend. Dat hij toen nog 
ongehuwd was en hij van hem wekelijks voor pinang geld een 
halve ropeij (geldstuk) aan duiten heeft gekregen. Dat Coster, 
toen hij getrouwd was, aan hem voor zijn trouw oppassen een 
gekartelde ducaton boven zijn ‘ordinaris pinangsgeld’ van een 
halve ropeij heeft gegeven.
Hij vertelt dat, toen zijn lijfheer nog niet lang was getrouwd, 
hij zwaar ziek is geworden. Hij beloofde hem toen (weer?) 
geld, wat hij tot nu toe nog niet heeft ontvangen. Zijn baas 
zegt dat hij het niet heeft.

Brandelon zegt ook dat de weduwe Lijphart altijd al een hekel 
aan hem had en dat ze diverse keren getracht heeft om hem 
aan ‘een pak slaag te helpen’. Dat het haar niet lukt zijn baas 
ervan te overtuigen.

2. Vertrek Akerendam (bron: www.delpher.nl).
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En dat ze de kleine slavinne Siti van Ternaten tegen hem 
heeft opgezet. Na deze langdradige en ten opzichte van de 
weduwe Lijphart en lijfheer Koster zeer kwaadaardige verkla-
ringen komt gevangene Brandelon eindelijk tot de zaak. Hij 
ontkent alles wat Tanjong verklaarde. Hij heeft haar niet tot 
drossen en diefstal aangezet. Hij heeft er al helemaal niet aan 
meegewerkt. Ze zei alles uit haat. Als wraak omdat ze slaag 
kreeg van hem als opzichter van het huis. Verder zegt hij te 
hebben gezien dat Felix en Tanjong slaags raakten en zij hem 
beet. Hij zegt dat hij probeerde ze uit elkaar te halen. Hij is 
drie weken ziek geweest. De gespen die men bij hem vond 
kreeg hij van slavin Siti. Hij moest ze voor haar bewaren. Tot 
ontvluchten heeft hij haar uiteraard nooit aangezet. Hij 
beloofde dus ook niet haar naar een ander land, in veiligheid, 
te brengen. Hij heeft haar al helemaal niet gevraagd om op 
zekere achtermiddag ergens half maart, wanneer haar Lijf-
heer lag te slapen, om bij gelegenheid de waardevolle spullen 
en contanten, die zij op de kamer van haar lijfheer mocht vin-
den, weg te nemen en aan hem over te geven. Allemaal leu-
gens, aldus Brandelon.

Ontong wordt een maand later aangehouden. 
Hij ontkent de meid Tanjong te hebben gewond. Hij zegt niet 
te weten wie de derde persoon is geweest die bij hem was. Hij 
denkt echter dat die persoon heeft geprobeerd Tanjong te 
vermoorden en in het water heeft gesmeten.
Op de vraag hoe lang hij Brandelon kent is zijn antwoord: 
‘sedert dat hij Warorg gehouden en siere (sirih) heeft verkogt’. 
Oftewel: hij had een stalletje waar hij genotmiddelen ver-
kocht. Brandelon, hierna gevraagd, ontkent alles. Hij kent 
Ontong niet.
Diverse ondervraagden vinden dat Ontong een lichtere straf 
verdient. 

Geëist (inv.nr. 9214, coll. 22 december 1760)
Brandelon van Batavia, slaaf van de onderkoopman Cornelis 
Coster, Tanjong van Timor, slavin van Geertruijda Elisabeth 
Lijphart en Ontong van Macassar, slaaf van de Chinees Tan 
Tjanko, horen naar aanleiding van de door hun begane delic-
ten de volgende straffen tegen zich geëist.
De twee eerstgenoemden worden beschuldigd van diefstal 

3. Brandelon en Ontong (bron: VOC-archief 
inv nr. 9468 blz. 554).
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en voorgenomen ontsnapping, Ontong van waarschijnlijke 
moorddadige verwonding van de voornoemde Tanjong.
De eis: De gevangenen Brandelon en Ontong zullen ieder met 
een strop om de hals onder de galg ten toon worden gesteld, 
daarna samen met de gevangene Tanjong gegeseld, gebrand-
merkt, en vervolgens allen in de ketting geklonken worden. 
Daarna zullen ze naar een plaats worden gebracht zoals de 
‘Edele Hoge Indiasche Regeeringe zoude gelieven te decer-
neeren’ om daar gevangen te worden gezet.
Brandelon en Ontong zullen ieder vijftig en de gevangene Tan-
jong vijf en twintig jaren detentie krijgen. Ze zullen daar zon-
der loon moeten werken en gebannen (vast zitten) blijven.

Werkgevers en werknemers
Van de genoemde slaven wordt geen exacte leeftijd genoemd, 
het is een schatting. Bij elk staat, als het al genoemd wordt, 
‘na aansien’, de hieronder genoemde leeftijd is dus ongeveer, 
in 1759.
De in dit artikel genoemde bazen zijn Geertruijda Elisabeth 
Lijphart, weduwe van Abelus Lijphart. In Batavia trouwt ze 
met Matthias Herman.
Bij haar werken: Januarij Van Timor (24 jaar, is in 1755 bij juf-
frouw Hermans komen wonen), Rosetta van de Mallabaar, 
Tanjong van Timor,
Haar dochter Margaretha Lijphart is al snel na haar huwelijk 
met Cornelis Coster weer van hem gescheiden. Brandelon (23 
jaar) en Siti (13 jaar) werken bij haar.
Ontong van Macassar is 19 jaar en werkt bij de Chinees Tan 
Tjanko.
Eén van de verhoren met Brandelon en Ontong telt 259 arti-
kelen/punten. Aan het eind van het verhoor concludeert men 
dat deze beide gevangenen steeds ‘de waarheid bewimpelen, 
bedoeken en feiten achterhouden. Ze bedienen zich onbe-
schaamdelijk van leugens en onwaarheden (nr. 9468 blz. 639). 
Ze moeten beide  worden veroordeeld tot een ‘scherper exa-
men’.

De gevolgen
De familie Lijphart raakt in één keer twee, de Chinees één 
slaaf kwijt.
Slaveneigenaren kregen geen vergoeding als hun slaven wer-
den veroordeeld en verbannen.
Na het uitspreken van de straf is de slavenhouder zijn slaaf/
slaven kwijt aan de ‘autoriteiten’. Die werkt/werken dus tij-
dens hun straf voor niets in dienst van de VOC/autoriteiten. 
De verbanning vond meestal plaats naar een vestiging op een 
ander eiland, bv. de Molukken, Banda of naar een vestiging in 
Voor-Indië of bv. Malakka, maar ook veel verder weg: naar 
Mauritius of Zuid-Afrika (de Kaap) waar ook VOC-vestigingen 
waren (info Reggie Baay).

Van de regen in de drup?
In 1778 is er een Tanjong van Timor die van haar lijfvrouw Her-
metina Pieters steelt. Dit zou ‘onze’ Tanjong kunnen zijn als ze 
eerder was vrijgelaten en niet haar 25 jaar volledig moest uit-

zitten. Helaas kon ik in de verhoren over haar zaak geen leef-
tijd vinden. Ze wordt voor deze diefstal en kerkroof veroor-
deeld tot wurging aan een paal tot de dood erop volgt. Op een 
rad zal ze te prooi van de lucht zijn.

Voor dit artikel kon ik gebruik maken van de (door een machi-
ne, er kunnen foutjes in zitten) gedeeltelijk getranscribeerde 
delen van het archief van de Verenigde Oost-Indische Com-
pagnie (VOC), 1602-1795 (1811), toegangsnummer 1.04.02. U 
kunt dit vinden op www.openarch.nl onder Transcripties.
Ik gebruikte voor dit artikel de inventarisnummers:
9468 Kopie -criminele en -civiele processtukken van de Raad 
van Justitie in Batavia.
Verhoren, verslagen en verklaringen zijn te vinden op de blad-
zijden 543 t/m 641, onder andere Tanjong (555), Rosetta en 
Januarij 567, Lijphart 571, Coster 575, Siti (579), Brandelon 
(586), Ontong (590), Brandelon en Ontong (614). Ze vinden 
onder meer plaats op 27 en 30 maart 1759.
9214 Missiven van de Raad van Justitie in Batavia aan de 
Heren XVII en de kamer Zeeland.
9322 Kopie-criminele rollen van de Raad van Justitie in Bata-
via.

Verantwoording, dankwoord
Mede dankzij de transcripties van (een deel van) het archief 
van de VOC kon ik dit artikel schrijven. Mijn vaste correctoren 
Emmy Neut-Regts, Jenny van Zalk-Attema zorgden er weer 
voor dat stijl- en taalfouten eruit werden gehaald en lazen het 
op leesbaarheid. Reggie Baay, gevonden via het blad De Sneu-
per, legde me uit hoe de rechtspraak met slaven was in de 
Oost. Verder dank aan het Nationaal Archief die mij vlot ant-
woord gaf op mijn nog openstaande vragen.

Slot
Eén van mijn correctoren stelde me vragen over de rol van 
huisslaven en hun rechten en plichten. Voor dit artikel vond ik 
dat niet relevant. Bovendien staan in de bij dit stuk behorende 
VANALLES onder het kopje Lekker lezen allerlei boeken die u 
veel achtergrondinformatie kunnen verschaffen. Ook levert 
zoeken op Google een schat aan gegevens. Tot slot is mijn 
voorzichtige conclusie dat de strafmaat in Nederland en in 
Indonesië niet veel verschilde.

Noot
1. Zie artikel Uit onverwachte hoek van Antonia Veldhuis in GroninGEN 

(magazine van de Nederlandse Genealogische Vereniging Groningen), 2015 nr. 1.

4. Digitaal kopie-criminele rollen NA.
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In deze rubriek Vanalles kunt u van alles verwachten wat met 
genealogie te maken heeft. Het is een wegwijzer in het 
digitale doolhof van websites, boeken, tijdschriften en regels. 
In deze rubriek geven we u tips, trucs en adressen. Vanalles is 
een inspiratiebron voor de genealoog. Het is een leidraad 

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

Dit is een Vanalles met van alles van (maar niet alles van) 
Indonesië.
Websites om u wegwijs te maken in uw (nieuwe?) onderzoek, 
sites met achtergrondinformatie, boeken en zoektips. Mijn 
onderzoek stopte voor 1811. De sites staan in willekeurige 
volgorde.
Uiteraard zijn er veel meer mogelijkheden om onderzoek in de 
Overzeese gebieden te doen. Voor mijn rubriek Vanalles houd 
ik mij dan ook van harte aanbevolen voor meer sites en/of 
tips. Om deze daarna weer aan u door te kunnen geven.

De in het artikel genoemde stad Batavia werd zo genoemd in 
de periode 1619-1942, en was het hoofdkwartier van de VOC 
in Azië, en tot 1949 de hoofdstad van de Nederlandse kolonie 
Nederlands-Indië. Vanaf 1942 kreeg de stad de naam Djakar-
ta, een terugkeer naar de oude naam Jayakarta van voor de 
VOC/Nederlandse aanwezigheid; bij de nieuwe taalspelling in 
1972 kreeg de stad de naam Jakarta. Dit ligt op het noordelijk 
deel van het eiland Java; andere, grotere eilanden zijn Suma-
tra, Kalimantan (het Indonesische deel van Borneo) en Sula-
wesi (in de koloniale tijd Celebes geheten). Indonesië telt 
meer dan 15.000 eilanden, waaronder de eilandgroep Moluk-
ken (tekst Eveline).

De archieven waar u voor dit land onderzoek kunt doen liggen 
voor een deel in het Nationaal Archief in Den Haag (zie hier-
voor: www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/Indo-
nesië). In dit archief zijn ook gegevens te vinden over de 
Japanse interneringskampen in Azië en de “Bersiapkampen” 
(afkomstig van het Rode Kruis).
Voor het hierbij behorende artikel De bazen worden de dupe 
(zie elders in dit blad) heb ik dankbaar gebruik gemaakt van 
het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC, 
Nationaal Archief). Een deel van dit archief is door een ver-
taalmachine omgezet naar tekst en is te bereiken op www.
openarch.nl via het kopje Transcripties.
Tik de door u gezochte term in en scrol naar beneden. Hier 
selecteert u bij Bewaarplaats Nationaal Archief en bij Archief 
Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811).
Het verdient aanbeveling met een * (sterretje) te zoeken, 
want de vertaalmachine ziet wel eens een r voor een n aan en 
omgekeerd. Ook met andere letters is dat soms het geval. 
Mijn Lijphart kwam ik tegen als Eijphart, Lijphard, Parshant, 
Lijnhort, Liefhart enz.
Voor mij bleek het best te werken door na een vondst het 
begin van de akte/verhoor of iets dergelijk op te zoeken. Info 

1. Kaartje Indonesische archipel van Isaak 
Tirion 1744  (bron: www.rijksmuseum.nl).

VANALLES column, websites
afbeeldingen, kranten, boeken
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vooroorlogse lectuur’.
Te vinden onder Over de wandelingen, Wandelingen en Plat-
tegronden.
Aanrader: onder Woordenlijst staat wat het belooft. Een 
geweldige lijst. Verder Aanvullende lectuur en Contact.

Stichting Indisch genealogisch erfgoed heeft op zijn site  
https://indischgenealogischerfgoed.nl links en organisaties/
websites die van nut kunnen zijn voor Indisch familieonder-
zoek. In de rechter kolom onder meer Genealogieën, Indische 
Roots BN-ers, Biografisch Woordenboek van Nederlands- 
Indië (BWNI), Familiewapens, Nederlands-Indië in beeld en 
Boekbespreking.
Hoe u onderzoek naar uw Indische roots kunt doen kunt u 
lezen op de website https://cbg.nl/ in een artikel van Conrad 
Gietman. In tien stappen geeft hij u uitleg over onderzoek naar 
Je Indische stamboom. Die stappen zijn: 1. Nederlandse 
aanwezigheid in Indië, 2. De koloniale orde, 3. Doe navraag bij 
je familie, 4. Ga na wat er al over je familie is geschreven, 5. 
Vraag persoonskaarten aan, 6. Verdiep je in de oorlogsjaren 
en repatriëring, 7. Zoek in Indi-sche basisbronnen, 8. Chinese 
wortels, 9. Zoeken naar ambte-naren en militairen en 10. 
Voorouders in de VOC-tijd.

In Den Haag ligt het Indisch Familie Archief met genealogi-
sche, biografische en iconografische gegevens over Europese 
en Indo-Europese families uit het voormalig Nederlands- 
Indië. Op de website treft u een index aan met familienamen 
uit de dossiers in het archief. Ook is er een lijst met familie-
boeken op alfabetische volgorde van de familienaam. Bezoek 
kan na het maken van een afspraak via info@indischfamilie-
archief.nl.

www.roosjeroos.nl is de site van het genealogisch onderzoek-
bureau Roosje Roos. Maarten en Willy Etmans zijn gespeciali-
seerd in onderzoek van Nederlands-Indië. Klikken op genealo-
gisch onderzoeksbureau geeft een subsite waarop u (onder 
Burgerlijke Stand Nederlands-Indië) kunt zoeken. Onder hulp 
bij het zoeken kunt u lezen welke wildcards gebruikt kunnen 
worden.

over en door mijn Ontong, Brandelon en Tanjong bleken niet 
alleen op een tiental, maar ruim honderd bladzijden voor te 
komen. Maar dus niet altijd met de goede en/of volledige 
naam, maar als hij/zij of verdachte.
Ook het archief van de West-Indische compagnie (WIC) is 
goed vertegenwoordigd bij Transcripties.
De archieven van de VOC en het koloniaal bestuur bleven voor 
het grootste deel bewaard in Indonesië bij het Arsip Nasional 
Republik Indonesia in Jakarta (www.anri.go.id).

2. kaartje 
Indonesië t.o.v. 
Nederland 
(eigen 
bewerking).

De Indische Genealogische Vereniging (IGV, https://ivg.nl) is 
er voor iedereen die een ontdekkingsreis wil maken in zijn of 
haar Indische familiegeschiedenis. Ze heeft geen afdelingen 
of verzamelingen, maar publiceert gegevens in een jaarboek 
en in bronnenpublicaties. De burgerlijke stand van verschil-
lende plaatsen in Nederlands-Indië is voor leden te doorzoe-
ken. Eén maal per jaar is er een ledenvergadering met daarbij 
een lezing en uiteraard een Indische maaltijd.
Verder op de site interviews met ‘De Indonesische Onderzoe-
ker’ (elke keer een ander) en de Vier stappen voor onderzoek: 
1. Gebruik een wegwijzer voor Indisch familieonderzoek, 2.
Bekijk of jouw naam voorkomt in de J.I.R database, 3. Lees
verhalen van andere genealogen, 4. Doe DNA onderzoek. 
Janssen’s Repertorium (www.igv.nl/JIR/jirnmgr.htm) is mis-
schien wel (zoals ze zelf zeggen) de grootste Indische genea-
logische index op het internet. Deze site geeft een groot aan-
tal verwijzingen naar bronnen waar Indische familienamen te
vinden zijn.

3. Indische literaire wandeling.

www.indischeliterairewandelingen.nl zegt op zijn site: ‘In 
diverse boeken van Nederlands-Indische schrijvers komen 
teksten voor die betrekking hebben op gebouwen of plaatsen 
in steden op Java. Door deze teksten per stad of  stadsdeel te 
combineren zijn wandelingen samengesteld. Aanvullend 
wordt informatie verstrekt die afkomstig is uit voor namelijk 

ANTONIA VELDHUIS

4. Woordenboek 
van site Indische 
literaire wandelin-
gen.
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Het Centrum voor Geschiedenis van Migranten (CGM, https://
vijfeeuwenmigratie.nl) geeft informatie per land, periode, 
 thema, collecties en mensen. Elk onderwerp is weer onder-
verdeeld. Adoptiekinderen uit Indonesië, Indische Nederlan-
ders, Molukkers en KNIL-soldaten zijn zo maar een paar 
onderwerpen waarover de site informatie geeft.

www.uitdeoudekoektrommel.com/Nederlands-Indie heeft op 
hun site veel doorlinkingen en/of info over waar u kunt zoe-
ken. Zo kunt u doorlinken naar huwelijken van diverse plaat-
sen, onder andere Makassar 1727-1828 en Batavia. De site 
geeft/verwijst naar grafschriften (Banda eilanden, Molukken, 
Peneleh, Jakarta, Makassar, Buitenzorg), heeft een begrip-
penlijst met 1150 beschreven begrippen en passagierslijsten 
en -schepen. Op deze website ook veel informatie over de 
periode na 1811.  

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl geeft de opvaren-
den van de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compag-
nie die tussen 1700 en 1794 uit de Republiek vertrokken naar 
de Oost. De informatie komt uit de scheepsoldijboeken, waar-
van de originele registers in het Nationaal Archief in Den 
Haag liggen. Digitaal zijn 2997 uitreizen met 737.500 records 
op veel manier te doorzoeken. Bijvoorbeeld op naam, schip, 
herkomst, reden uit dienst treden. Zoeken kan met wildcards, 
een * in plaats van één of meer letters. De bijgeplaatste scan 
geeft mogelijk meer gegevens.

Bent u op zoek naar een testament van een werknemer van 
de Verenigde Oost-Indische Compagnie? Tik dan in uw adres-
balk https://ap.lc/kDlj3 en zoek in 10.709 (kopie)-testamenten 
van VOC-werknemers in de periode 1698-1807 uit het archief 
van de VOC (toegang nummer 1.04.02). Ook te doorzoeken via 
openarch.nl.

Op de website www.gekaaptebrieven.nl staan duizenden 
epistels uit de 17e en 18e eeuw die gedigitaliseerd zijn. Ze 
waren door de Engelsen uit Nederlandse gekaapte schepen 
meegenomen.
U kunt zoeken op trefwoorden, waarbij u aan kunt geven wat 
voor soort schrijfsel u wilt (brief, testament, slavenlijst enz.) 
en waarin u de zoekperiode kunt aangeven. Familienieuws, 
sollicitaties, afrekeningen, notariële aktes, slavenlijsten, 
zakelijke post en vrachtbrieven. Veel brieven van de ‘gewone’ 
man/vrouw, met (een) scan(s) van het origineel, ook uit de 
Oost.

Gewoon proberen
* www.rijksmuseum.nl heeft veel afbeeldingen op zijn site. Te 
vinden na aanklikken Rijksstudio en zoek in Rijksstudio. U 
mag deze gratis gebruiken. Uiteraard doet u bij gebruik/publi-
catie wel aan bronvermelding.
* www.google.nl met zoekmogelijkheid op Alle, Afbeeldigen, 

Video’s, Nieuw, Maps en Meer geeft na 
intikken van diverse zoektermen een 
heleboel treffers. Gewoon een kwestie 
van proberen.
* www.youtube.com geeft op diverse 
trefwoorden een keur aan achtergrond-
informatie, onder andere: 28 Batavia in 
de 18e eeuw, Indonesië, In het spoor van 
onze voorouders, 1 Nederland en Indo-

nesië Batavia, 2 Nederland en Indonesië het cultuurstelsel, 22 
Batavia in de 17e eeuw – Geschiedenis van Nederlands-Indië.
* https://books.google.nl geeft na het intikken van een tref-
woord en selectie van Boeken (onder Elk document), Volledi-
ge weergave (onder Elke weergave) boeken die u als pdf kunt 
downloaden (na openen van de website, via het wieltje rechts-
boven). Een paar titels op de zoekterm Batavia: Batavia, 
begrepen in zes boeken (1740), Beschryving van Batavia met 
des zelfs kasteel, Naamboekje van de weled. heeren der hoge 
Indische regering.     
* www.delpher.nl heeft diverse kranten uit de Oost die zijn 
gedigitaliseerd en op deze site zijn te doorzoeken. Selecteer 
Uitgebreid zoeken, Verspreidingsgebied, Nederlands-Indië 
en geef Zoeken.
De Bataviase nouvelles dateert al uit 1744.

5. Website www.vijfeeuwenmigratie.nl.

6. Kranten o.a. Kop Bataviase nouvelles (bron: www.delpher.nl).
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Onderweg tegengekomen
* Het boek Sporen van het slavernijverleden in Fryslân brengt 
u langs gebouwen die met geld van de slavernij werden 
gebouwd. U kunt dit al wandelend doen, maar gewoon lezen 
kan natuurlijk ook. De schrijfster is Barbara Henkes. Soort-
gelijk boek is verschenen van Groningen, daaraan werkte ook 
Margriet Fokken mee. Van andere provincies vond ik ze nog 
niet, wel websites na het intikken van een deel van de titel.
* Het boek Amsterdam en het slavernijverleden is gratis te 
downloaden op www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/sla-
vernijverleden-amsterdam. Rechts op de bladzijde staat 
 Gratis Boek met de link om de pdf te verkrijgen.
* De website www.cortsfoundation.org/nl heeft in zijn digi-
theek: Een serie van 19e en 20e eeuwse publicaties over de 
geschiedenis van Indonesië, gescand en digitaal doorzoek-
baar gemaakt. Hieronder Buitenplaatsen van Batavia.
* Een aantal particulieren heeft oude Nederlandse begraaf-
plaatsen in Indonesië gefotografeerd, gescand en op een 
website gezet. Voorbeelden zijn de sites www.krancher.com 
(begraafplaats Peneleh in Surabaya/Soerabaja) en www.
decalonne.nl (begraafplaats van Depok).
* Indische staatsbladen met besluiten over gelijkstelling met 
Europeanen bevinden zich in de Koninklijke bibliotheek, het 
Nationaal Archief en de bibliotheek van de Universiteit van 
Leiden.
* www.familysearch.org en de Family History Center (bijvoor-
beeld Groningen en Leeuwarden) hebben ook veel bronnen 
(kerkelijke registers) op film beschikbaar.

Lekker lezen. (Historische) romans, een willekeurige selectie
* Het lied van de goden door Reggie Baay. Een aangrijpende 
verhaal van de tot slaaf gemaakte Flora van Makassar, die in 
de 18e eeuw als jong meisje in Oost-Indië wordt geroofd en 
door een VOC-koopman wordt meegenomen naar de Repu-
bliek. Parallel aan haar geschiedenis loopt die van de regent 

van een Amsterdams tuchthuis, Joachim van der Elst, een 
man met een tomeloze ambitie. De wegen van Flora en Van 
der Elst kruisen elkaar op verschillende manieren. Flora ver-
trouwt de lijdensweg die ze heeft afgelegd aan het papier toe 
en dit zal leiden tot de roemloze ondergang van Van der Elst. 
Meer op www.reggiebaay.nl.
* Moederstad: Jakarta, een familiegeschiedenis door Philip 
Dröge.
In dit boek gaat de schrijver in het moderne Jakarta op zoek 
naar sporen van het oude Batavia. Meer dan drie eeuwen lang 
woonden zijn voorouders in de stad, zo heeft hij ooit van zijn 
Indische opa gehoord. Maar wie waren ze? In wat voor stad 
leefden ze? Website: https://philipdroge.nl.
* Tropenbruid door Susan Smit. Het weesmeisje Anna reageert 
op een advertentie waarin een ambtenaar in Nederlands-Indië 
een echtgenote zoekt. Eenmaal in Batavia ontdekt Anna al snel 
dat haar huwelijk met de starre Willem niets anders is dan een 
dekmantel voor carrièregekonkel, geheime liefdes en verzwe-
gen familieverbanden. Tropenbruid is een liefdesverhaal tegen 
de achtergrond van een onderbelicht deel van onze koloniale 
geschiedenis. Website: www.susansmit.nl
* Seer teder beminde heer vader en vrouw moeder! Brieven 
geschreven door de Groninger familie Fockens in de Oost van 
1748-1783. Uitgegeven door G.J. Schutte. Hierin drie brieven 
over de familie Lijphart.

Op https://historiek.net/top-50-nederlandse-woorden-ma-
leis-indonesisch/66844 staat een top 50 van leenwoorden, 
woo rden die vanuit een andere taal zijn overgenomen.  In 
totaal zijn er 109 Maleise of Indonesische en 3 Javaanse 
woorden geleend in de Nederlandse taal, waarmee het Indo-
nesisch qua aantal leenwoorden op de zevende plaats komt, 
na de Romaanse talen Italiaans en Spaans, maar nog voor 
het Jiddisch. De site geeft het woord met synoniemen, her-
komst, wanneer gebruikt en betekenis.

7. Boeken van www.google.nl 
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Gerard Leonards, Stamboom en geschiedenis van de familie 
Leonards. Van de Eifel naar Nederland, U.S.A. en Algerije, 
2019, 284 p., ill., index, losse genealogische tabel; uitgave in 
eigen beheer, geen ISBN, informatie via gerardenleny-
leonards@kpnmail.nl.
Onlangs kreeg de vereniging dit boek van de auteur ten 
geschenke. Het is een goed voorbeeld van wat tegenwoordig 

mogelijk is. Moest je vroeger 
veel moeite doen om een boek 
gedrukt te krijgen, tegenwoordig 
gaat dat een stuk makkelijker, en 
met een veel mooier resultaat 
dan vroeger soms werd bereikt, 
toen genealogieën vaak in de 
vorm van een fotokopie of 
gestencild werden uitgegeven. 
Dit is een mooi uitgegeven 
genealogie, geïllustreerd met 
veel afbeeldingen, zowel in kleur 

als zwart-wit. Nu zegt een mooie druk niet alles over een 
boek. Maar bij dit boek is het inhoudelijk ook een goede 
genealogie. Duidelijk gestructureerd wordt uit de doeken 
gedaan hoe de familie in elkaar steekt. Tussendoor worden 
toelichtende paragrafen gegeven, waarin op bepaalde zaken 
iets dieper in kan worden gegaan. Zoals de titel al aangeeft 
stamt de familie uit Duitsland, uit de Eifel. Als stamplaats 
daar geldt het dorp Ernst. De oudst gevonden generatie 
wordt gevormd door het echtpaar Johann Leonards en Maria 
Humphen, die in de jaren 1627-1629 in het dorp Ernst drie kin-
deren kregen. Van zoon Johann Adam stamt de familie verder 
af. De eerste generatie in Nederland wordt gevormd door het 
echtpaar Gottfried Leonards (1768-1825) en Elisabeth Preets 
(1764-1839).
Alle generaties worden vermeld in een eigen hoofdstuk, typo-
grafisch aardig weergegeven door elk hoofdstuk een land, 
plaats of regio te geven, aangeduid met een naam en kleur, 
zodat je op elke pagina in het boek direct kunt zien in welk 
hoofdstuk je zit te lezen. Achtereenvolgens zie je dan de 
hoofdstukken Duitsland, Nederland, Amsterdam, Achterhoek 
en Zwolle. Afzonderlijke hoofdstukken behandelen naamge-
noten in Louisiana (U.S.A.) en in Algerije, waarbij de laatste 
overigens zeer globaal zijn behandeld. De Amerikaanse naam-
genoten worden ook nog in bijlage B behandeld, en in bijlage A 
twee groepen Leonards uit Gerolstein en Gillenfeld in Duits-
land; de overige bijlagen bevatten gegevens over geraad-
pleegde bronnen en de indexen op de namen die in het boek 
voorkomen. Voor wie het duizelt is een overzichtelijke losse 
genealogische tabel opgenomen, waarop je de verschillende 
vertakkingen kunt overzien. Zelf zou ik overigens niet geko-
zen hebben om bij de komst van de familie in Nederland 
opnieuw met een generatienummering te starten. Gottfried 
Leonards is op pagina 38 generatie VIg (Duitsland), maar op 

pagina 60 generatie I (Nederland). Maar dat is een persoonlij-
ke keuze. Verder een prima boek. (HvF)

Fred Hoek, Het Hoekenboek. Negen generaties Hoek met als 
oorsprong West-Friesland, 2022, 140 p., ill., index; uitgave in 
eigen beheer, geen ISBN, informatie via fc.hoek@quicknet.nl.
Een handzaam boekje dat met een knipoog in de titel begint: 
het Hoekenboek, dat bovendien mede tot stand is gekomen 
met steun van Het Hoekenboekenfonds. Met andere toepas-
singen van het woord ‘hoek’ eindigt het boekje ook, met de 
opgave van een aantal uitdrukkingen, zoals ‘het hoekje 
omgaan’, ‘zich niet in een hoekje laten drukken’ en ‘zoeken in 
alle hoeken en gaten’. In de inleiding constateert de auteur dat 
er vele mogelijke verklaringen zijn voor de familienaam, maar 
zoals vaker gebeurt moet dat ook bij deze familienaam in het 
midden worden gelaten. Stamvader is een schipper Jacob 
Hoeck, die in de zeventiende eeuw onder meer vermeld wordt 
in het West-Friese Binnenwijzend. Van de familie worden 
negen generaties vermeld, waar-
bij de auteur aantekent dat hij 
ook van latere generaties vaak 
gegevens heeft, maar die zijn 
niet opgenomen omdat er niet 
uitgegaan kan worden van de 
compleetheid van de gegevens.
Het boekje – een woord dat ik 
gebruik vanwege het handzame 
formaat – is mooi en overzichte-
lijk uitgevoerd. Iedere generatie 
is afzonderlijk behandeld. Op bij-
na iedere pagina is wel een illus-
tratie afgedrukt, wat het tot een 
levendig geheel maakt. Tussendoor zijn bij diverse leden van 
de familie nog extra toelichtingen vermeld, zoals op pagina 51 
bij politieman Jaap Hoek, die als een onvermoeibaar strijder 
tegen het verschijnsel kinderporno geldt, en een stukje over 
Frans Hoek op pagina 57, gedurende tien jaar doelman bij FC 
Volendam; hij staat breeduit lachend op de foto met Johan 
Cruijff, aan wie hij een door hem geschreven boek overhan-
digt. In de bijlagen zijn enkele langere levensverhalen opgeno-
men, die een treffend beeld geven van het leven van diverse 
familieleden. (HvF)

A.D. van Eijk, Ancestral line of the Wiltons from Sint Maar-
tensdijk, Vlaardingen 2022, 37 p., ill., geen index; uitgave in 
eigen beheer.
Beknopt overzicht van de familie Wilton, afkomstig uit Enge-
land maar in de zeventiende eeuw gevestigd in het stadje Sint 
Maartensdijk op het eiland Tholen. Voor Rotterdammers is de 
naam Wilton bekend, onder meer door de scheepswerf 
 Wilton-Fijenoord. Het handelt hier inderdaad om dezelfde 
familie. Eenvoudige uitgave in de Engelse taal. (HvF)

BOEKRECENSIES
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Liesbet Brama (red.), Camouflage. 55 jaar Mars et Historia, 
2022, 151 p., ill.; uitgave van De Nederlandse Vereniging voor 
Militaire Historie ‘Mars et Historia’, ISBN 978908307636, 
informatie via www.marsethistoria.nl.
Jubileumboek verschenen ter gelegenheid van het elfde lus-
trum (55 jaar) van deze vereniging in 2021. De inhoud is de 
publicatie van de bijdragen (in uitgebreide vorm) gehouden 
tijdens het in het kader van dit jubileum gehouden symposi-
um, onder het thema ‘camouflage’; de bundel is aangevuld met 
een viertal andere artikelen die betrekking hebben op het 
thema. Diverse vormen van camouflage – tijdens een oorlog 
vaak van levensbelang – passeren de revue. Hoewel de bundel 
zeker interessant is, valt het thema buiten het verzamelge-
bied van de bibliotheek van de N.G.V., het boek wordt daarom 
niet opgenomen. Het ontvangen exemplaar wordt aangebo-
den aan belangstellende leden, onder het motto: wie het eerst 
komt, het eerst maalt. De gelukkige kan het boek gratis afha-
len bij het informatiecentrum in Bunnik. (HvF)

Anita Larkens, Geboortelot, 2022, 312 p.; uitgave van Uitgeve-
rij de Meent, ISBN 978 90 831 6734 3, informatie via www.uit-
geverijdemeent.nl of www.anitalarkens.nl.
Velen van ons kampen er mee, we vinden gegevens over de 
geboorte, eventueel het huwelijk en het overlijden van onze 
familieleden. Maar wat vertellen die gegevens ons hoe ze 
geleefd hebben? Als je geluk hebt vind je via allerlei bronnen, 
notariële akten, gerechtelijke 
stukken en wat niet meer nog 
aanvullende gegevens. En als je 
echt veel geluk hebt zijn er per-
soonlijke stukken. Brieven, een 
dagboek, stukken waaruit echt 
de stemmen van die familieleden 
klinken. Je kunt proberen aan de 
hand van boeken over lokale en 
landelijke geschiedenis, aan de 
hand van kranten inzicht te krij-
gen in de leefomstandigheden 
die golden voor de tijd waarin zij 
leefden. Met dat materiaal kun je 
een stukje schrijven dat een toe-
lichting vormt bij de genealogie of kwartierstaat. De laatste 
jaren zijn er steeds meer mensen die daarin verder gaan. Ze 
schrijven met behulp van de gevonden gegevens een roman, 
een historische roman, over hun voorouders. En als je dat 
goed doet, krijg je een boeiend verhaal over het leven van je 
familie. Met natuurlijk de waarschuwing voor de lezer: het 
boek is de invulling van het leven van de hoofdpersonen door 
de ogen van de auteur. Als een ander het boek geschreven 
had, was vermoedelijk een compleet ander boek ontstaan. 
Dat maakt de  historie die in het boek verteld wordt betrekke-
lijk. Is dat erg? Ik denk van niet, want van verschillende perso-

nen heb ik gehoord dat het een historische roman is geweest 
die hen  historisch besef heeft bijgebracht, ze vertellen dan 
dat ze geschiedenis op school maar saai vonden; maar die 
roman heeft ze getoond dat geschiedenis meer is dan een 
 rijtje gebeurtenissen, min of meer geordend op jaartal. 
Geschiedenis is boeiend, geschiedenis is interessant, 
geschiedenis is leuk!
In de hier gesignaleerde roman wordt door de auteur het 
leven ingekleurd van twee vrouwen onder haar voorouders, 
Bouwke Everts Stuivinga uit Bierum, die leefde van 1811 tot 
1898, en van Jannetje van Veldhuizen, geboren in Rhenen, 
maar door het leven terechtgekomen in Siddeburen; zij leefde 
van 1842 tot 1927. Rond deze twee vrouwen wordt het leven 
van hun tijd geschetst, een leven vol moeilijkheden. Ziekte en 
dood spelen daarbij een grote rol, en de moraal die sommige 
mensen tot dieven en misdadigers maakt. Wat de schrijfster 
het ‘geboortelot’ noemt. We leren de levens kennen van men-
sen die werkten als arbeider, als dienstmeid, als gevangene. 
Het leven zoals het was voor velen. Het boek levert een boei-
end verhaal op, dat zeker. Of ik de auteur altijd kan volgen in 
de gedachten of uitspraken die ze haar hoofdpersonen mee 
geeft? Zie ik de gebeurtenissen die zij beschrijft ook zo voor 
mijn ogen? Niet altijd vrees ik, maar daar valt niet veel aan te 
doen, het is niet mijn boek. Ik schreef het al: een andere schrij-
ver levert een compleet ander boek op. Soms vind ik de per-
sonen namelijk een beetje “te wijs” klinken, alsof ze in de 
negentiende eeuw al wisten wat wij nu weten. Soms klinken 
de brieven die geciteerd worden te “deftig”; zal een volks-
meisje uit de negentiende eeuw echt schrijven dat de rechter 
haar tot ‘cellulaire gevangenisstraf’ heeft veroordeeld? En 
opgegroeid in de traditie van Calvijn, zie ik mensen als reactie 
op de belijdenis van het geloof door hun predikant – hoe ze 
daar ook door geraakt kunnen zijn – niet opstaan tijdens de 
dienst, en zeker niet applaudisseren! Maar dat valt onder de 
interpretatie. Het boek is ingedeeld in drie delen, en die zijn 
weer onderverdeeld in korte paragrafen, en enkele fotokater-
nen leveren illustraties van de locaties waar het verhaal zich 
afspeelt. Voor de duidelijkheid is een stamboom bijgevoegd, 
waarin de relatie tussen de hoofdpersonen is weergegeven. 
Een bijzonder interessante kijk op de geschiedenis van de 
voorouders. (HvF)

Verder ontvingen wij

H.Th. van den Haak-Taggenbrock, J.B. Uittenhout en L.J.H. 
Vroom (red.), Recht in het Hart van Haarlem, Haarlem 1987, 
64 p., ill.; uitgave van B.V. Uitgeverij De Vrieseborch, Haarlem, 
ISBN 90-6076-271-1.
Uitgave ter gelegenheid van de opening van het nieuwe justi-
tiecomplex aan de Jansstraat in Haarlem, 21 oktober 1987. 
Bevat hoofdstukken over de geschiedenis van de rechtbank 

Gens Nostra 2022 – Jaargang 77  nummer 6  –  371 Terug naar inhoud

http://www.marsethistoria.nl/
http://www.uitgeverijdemeent.nl
http://www.uitgeverijdemeent.nl
http://www.anitalarkens.nl


in Haarlem en over de geschiedenis van de diverse locaties 
waar deze gevestigd was.

Jack Otsen, Het levensverhaal van Pieter Peereboom: een 
18e-eeuwse regent-ondernemer uit Purmerend, Hoorn z.j. 
[1993], 160 p., ill.; uitgave van het Historisch Genootschap ‘Oud 
West-Friesland’, Stolphoevereeks 17, ISBN 90-73497-14-0.
Uitgave van het door Pieter Peereboom op rijm geschreven 
verhaal over zijn leven. Van een inleiding en annotie voorzien 
door Jack Otsen. Naast gegevens over het persoonlijke leven 
van Pieter en diens politieke carrière in Purmerend, zijn ook 
gegevens opgenomen over diens bemoeienis met de brouw-
nijverheid en zoutwinning in Purmerend.

J.C.F.H. Berkhout, Kwartierstaten Berkhout, Herdt, Wijers. De 
voorouders en nakomelingen van Hermanus Berkhout, 
Catharina Maria Herdt en Geertruida Hendrika Maria Wijers, 

Almelo 1998, 70 p., ill., index; uitgave van het Genealogisch en 
Geschiedkundig Genootschap Berkhout, ISBN 90-76435-01-
4.
Omvat de kwartierstaten van de vader van de auteur, diens 
twee echtgenotes en een parenteel van de nakomelingen van 
de vader van de auteur.

T. Nieuwenhuizen-Fransen, T. Steenvoorden-Lagerweij en 
C.  Lemmers (eindred.), Kwartierstatenboek Hillegom van 15 
Hillegomse families, Hillegom 2001, 490 p., ill., index; uitgave 
van de Stichting Vrienden van Oud Hillegom / Werkgroep 
Genealogie, ISBN 90-806686-1-3.
Bevat de kwartierstaten Berbee, van Dam, van Kampen, 
 Koppers, Langeveld, van der Lans, Lemmers, van Lierop, van 
Maris, Mülstegen, Otte, van der Reep, van Roode, Seijsener en 
Zeestraten.

Engeland en Wales kennen een burgerlijke stand (civil regis-
tration) sinds het jaar 1837. De registratie was het gevolg van 
de Registration Act 1836 en had als doel een goede en effici-
ente registratie te krijgen van de geboorten, huwelijken en 
overlijdens. Hoewel de registratie op lokaal niveau gebeurde 
bij de registrar, is de raadpleging en het verkrijgen van een 

Burgerlijke stand in Engeland 
en Wales

afschrift van een akte in handen gelegd van de Registrar 
General, in het General Register Office (G.R.O.), dat heel lang 
gevestigd was in Somerset House in London. Net als in 
Nederland vond de registratie eerder plaats bij de kerken, en 
de Anglicaanse staatskerk had het monopolie voor het regis-
treren van een wettige geboorte (via de doop van kinderen) 
en het sluiten van wettige huwelijken, en de registratie van 
begraving. Dat veranderde dus officieel in 1837.
Er waren verschillende oorzaken – onder meer de tegenstand 
van de Anglicaanse kerk – die er voor zorgden dat het sys-
teem aanvankelijk niet feilloos werkte. Een aanvullende wet 
uit 1874 verbeterde dat, maar het gaat hier te ver om dat alle-
maal uit de doeken te doen. Een interessant artikel over de 
Registration Act 1836 van de hand van Audrey Collins, Early 
civil registration 1837 to 1875, is te lezen op De website van de 
National Archives, zie https://media.nationalarchives.gov.uk/
index.php/early-civil-registration/. 
De registratie wordt zoals hierboven al aangegeven geregeld 
onder verantwoordelijkheid van de Registrar General. Het 
General Register Office zorgt daarom ook voor de levering 
van afschriften of kopieën van de akten.

HANS VAN FELIUS

1. Somerset House London (foto Kevin Meredith).
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Een kopie van een akte uit Engeland en Wales kan verkregen 
worden via het General Register Office (G.R.O.), via de web-
site https://www.gro.gov.uk/gro/content/certificates/login.
asp.
Je moet eerst een account openen om een kopie van de akte 
te kunnen bestellen. Afhankelijk van wat je nodig hebt kun je 
een officieel afschrift op papier verkrijgen, dat via de post 
aan je wordt toegestuurd; een dergelijk officieel afschrift is 
nodig voor sommige juridische zaken. Voor genealogisch 
onderzoek kun je kiezen voor een goedkopere pdf van de 
akte, die via email toegezonden wordt. Voor betaling moet je 
beschikken over een creditcard.

Je moet wel de gegevens van het huwelijk beschikbaar heb-
ben, zoals plaats en datum. De website van het G.R.O. heeft in 
tegenstelling tot geboorten en overlijdens geen indexen van 
huwelijken beschikbaar op de website. Alle indexen kunnen 
worden geraadpleegd via de kosteloze website Free BMD, zie 
https://www.freebmd.org.uk/cgi/search.pl.
Het G.R.O. kan ook tegen betaling naar een akte zoeken.

Dit informatieblad is gemaakt met de hulp van Else Churchill 
van de Society of Genealogists in London.

2. De website van het G.R.O.
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Enkele gebruikte afkortingen

jg. = jaargang
kwst. = kwartierstaat
kwn. = kwartieren
nr.  = nummer
e.a.  = en anderen (auteurs) 
o.a. = onder andere
verv. = vervolg.

Van de in deze rubriek vermelde tijdschriften en van vroeger 
verschenen nummers kunnen scans of fotokopieën worden 
aangevraagd per email via info@ngv.nl of schriftelijk bij 
Dienst Bestellingen, p/a Postbus 50, 3980CB Bunnik onder 
vermelding van de volledige referentie.
De aanmaak van scans of fotokopieën kan aan beperkingen 
onderhevig zijn. Tijdschriften worden niet uitgeleend.
De rubriek Tijdschriften wordt verzorgd door Jos Kaldenbach 
(Duitsland/Oost-Europa, Oostenrijk, Zwitserland, Italië), 
Robert van Dijk (heraldiek en franstalige) en Rob Dix (neder-
lands- en engelstalige, coördinator).

TIJDSCHRIFTEN

aanv.  = aanvulling(en)
afk.  = afkomstig
afl. = aflevering
Bd. = Band
corr. = correctie(s)
exm. = ex matre
gen. = generatie(s)

Nederland

Amstel Mare, jg. 32, 2021 nr. 121. E. Glasius: De Amsteldijk 
Noord in oude foto’s; E. Sant: De Amstelveense schooltuinen 
gaan mee met de tijd; M. van Munster: Annexatie 1921, 100 
jaar geleden.

Amstelodamum, jg. 108, 2021-1. F. Grijzenhout: Op zoek naar 
een overbeet, een stevige kin en een mopsneus. Het portret 
van een onbekende kunstenaar door Adriaan de Lelie (1755-
1820) [Wijsman]; B. Reuvekamp: De Amsterdamse rijken in 
1585 [belastingadministratie als 
demografische bron]; D.  Genes-
te: De Rijks-kweekschool voor 
Vroedvrouwen in Amsterdam 
[voorbeeld van laatnegentien-
de-eeuwse wetenschapsgotiek? 
(architectuur)].
 Idem, 2021-2. H. van Nierop: 
Familieportret in zwart-wit. De 
familie Willeumier en de planta-
ge Cortenduur in Suriname (1715-
1829) [3 gen., 1671-1840; de Vaux, 
Wobma, le Febure, Greenwood]; 
D. de Kool, S. Braam: De marmeren amoretten van Heren-
gracht 468 [beeldhouwkunst; Marot, Xavery, de Wit, van Lei-
den]; M. Puyenbroek: Gezworen schatsters. Vakvrouwen in 
17e eeuws Amsterdam.

Aold Hoksebarge, jg. 54, 2021-2. C. Wentink: Het industrieel 
erfgoed langs het spoor [Jordaan, Odink, Koenderink, ten 
Broeke, Overbeek]; F. de Lugt: Een eeuw boerderij De Slat-
boer [Westendorp, Morssinkhof]; C. Wentink: De Bleek in 
oude glorie hersteld [fabrikantenvilla]; F. Waanders: Proces en 
vonnis tegen twee Haaksbergse klokkenluiders (2) [verv.]; C. 
Waijerdink: Kiek toch es… Klompenfabriek De Stegenhoek 
[Koenderink]; Wederopbouw van door WO2 getroffen boerde-
rijen (2) [verv.; Schots, Horstink, Boonk, Laarman]; Blanken-
burgstraat nrs. 125, 126, 127 en de percelen 473 en 474 (24 en 

slot) [verv.; Meijerink, Leferink, ten Vregeler, Falkenstein, 
Frankenhuis, van Rooij].

Archievenblad, jg. 125, 2021-4. L. Korevaar: Zo zoet smaakt 
samenwerking in Zoetermeer [archief en historische vereni-
ging als partners]; J. de Groot: Ontdekkingen in de Groninger 
Archieven; N. Schreuder: Verwerven van particuliere archie-
ven.

De Baron, jg. 4, 2021-3. J. Honders: De Haar en Het Weitje, 
twee historische boerderijen in Lienden [historie Mariëndael-
se Bouwingh; lijst landerijen en lijst van eigenaren/bewoners 
1642-heden]; D. Koster: Lake-
mond [naamsverklaring]; H. Lut-
tervelt: Van Lutterveld-Van Lut-
tervelt, een geslacht uit de 
Neder-Betuwe [herkomst fami-
lienaam, stamboom vanaf ca. 
1610, wapen, kwartierblad: -, Gre-
ven, de Cock, van Zwol]; L. van 
der Linden: Bronvermelding, wat 
moet ik ermee? [beschouwing en 
explicatie]; J. van Roekel: Het 
verhaal van Sint-Joris en de 
draak [historie; wapen]; M. van 
Oosten: Kwartierstaat Elisabeth Roelofsen [(1936-2002), –, 
van de Scheur, van de Kolk, van de Wardt]; R. van Doorn: 
 Eeuwenoude brug De Meerboom [historie brug en boerderij 
vanaf 1713; Eijck, Hack, Prijs]; J. Honders: Nagraaf. De Romein-
se Nabalia? [naamsverklaring].

De Bewaarsman [Hoogland], jg. 27, 2021-2. P. Hilhorst: Groot 
Emiclaer en de Brand [herinneringen, veel boerderijnamen 
met hun bewoners]; R. Hopster: De stormvloed van 1916 
[gevolgen rondom huize Schothorst [VerLoren van Themaat]; 
C. van Loen: Bij een mooie bruiloftsfoto uit 1931 [J. van Loen x 
B. van Romen; foto met naamlijst 30 personen].
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maanden tijd, 10 doden, armenhulp; van Gelder, de Groot, 
Zwart, Groen]; H. Stam: Jeugdherinneringen uit eind jaren 
veertig, begin jaren vijftig.

Gen. [CBG], jg. 27, 2021-3. S. Zijlstra: Delia [voorpublicatie ‘De 
voormoeders’; (Europees-)Aziatische vrouwen in de VOC-tijd 
en daarna; Rosenquist, van der Worm, de Crooy]; A. Schutte: 
Het buitenechtelijke kind [risico’s oral history als enig bewijs; 
Brink, Sessink, Helmich]; P. Eyckerman: Wat oude familiekiek-
jes vertellen [tips en tricks; leren 
kijken; Henderson, Tollens, Jon-
kers]; R. Kienjet: Achter de lens 
[de snelfotograaf in beeld]; M. 
Lem: Het verhaal ná de foto 
[zoektocht naar twee onbeken-
den op een familiefoto; scheeps-
ramp en bombardement op Rot-
terdam; Voogt, Neeleman]; S. van 
Doornmalen: Bommelse burger-
vader en bloedverwanten [19e 
eeuw; Bijleveld]; H. de Bruijn: Je 
overgrootmoeder in kleur, het 
kan, maar moet je het willen? [prima discussiepunt; kies je 
voor beleving of waarheid?, of is het gewoon ‘spielerei’?]; 
M. Lagerweij: Een fotografische sleutel [album met interieur-
foto’s van waarde  bij herkomstonderzoek; Mannheimer]; 
W.  van de Garde: Van wie is de grafzerk? [zoektocht aan de 
hand van een restant stuk grafzerk en een bewaard gebleven 
tekening van Steenkamp; heraldiek; van Vliet, Valkenburgh, 
Noirot]; J.  Verkleij: Scènes uit een huwelijk [archief Medisch 
Tuchtcollege; de Wolff, Goudberg, Aalbers 9vanwege privacy 
gefingeerde namen!)]; M. Busio: De Waalse wortels van de 
familie Busio [ook Biesiot en Buziau; 17e-18e eeuw; ]

Gens Germana, jg. 47, 2021-2. F. Baede: De familie Bade in 
Schnathorst, Westfalen [historie Schnathorst; 4 gen., ca. 
1680-1838; Schierbecker, Schütte, Ensderinck (uit Zutphen)]; 
J. Kaldenbach: Jan Ernst Matzeliger (1852-1889) [Surinaams- 
Amerikaanse uitvinder; boekbespreking; 6 gen., 1771-1964; 
Marzilger, Hessenlanden, Ferrand, van Ommeren]; A. Reicher: 
Oorsprong van de familienaam Reicher [uit Lavelsloh; 8 gen., 
ca. 1747-1982; Reichart, Eisberg, Köstering].

‘s-Gravendeel door de eeuwen heen, jg. 27, 2021-3. J.C. Huis-
man: Van ‘s-Gravendeel naar Solo [herinneringen diensttijd in 
Indië 1947-1950]; W. van Velsen: Luiden van de kerkklokken 
[voor diensten en begraven,in 1803 verboden]; A. Mol: Kroniek 
van een dorp: ‘s-Gravendeel 1860 [diverse onderwerpen; van 
der Feest, Korthals, van der Linden]; J. Visser: Emigratie naar 
Carambeí in de loop der jaren (7) [verv.; Geus, Los, Voorsluijs]; 
J. Verdonk: Werkgroep Genealogie: trouwen met de hand-
schoen [Smaal x van der Heiden 1938; stamreeks 3 gen.].

Bussums Historisch Tijdschrift, jg. 37, 2021-2. E. Bor: Zoutzie-
ders, middeleeuwse kunst en tal van tinten groen: de bewo-
ningsgeschiedenis van Singel 6 [Bouvy]; G. Hent: Monumen-
ten des Doods [overzicht begraafplaatsen]; N. Verhagen: Een 
bescheiden villaatje: Bilderdijklaan 26 [van der Kreek, van der 
Werff, kunstenaarsechtpaar]; E. Bor: Gefortuneerde Amster-
dammers, hoogbejaarden en Bachcantates: de bewonings-
geschiedenis van Meerweg 23 [Grivel, Corver, Haselhoff Lich, 
Goeting]; E. Bor: Brabanders, handelaren, kostschoolmeisjes 
en kamermuziek: de bewoningsgeschiedenis van Nieuwe 
‘s-Gravelandseweg 21 [Tindal Hallungius, Holt, Koppe]; N. Ver-
hagen: Monument in twee bedrijven: Burg. s’Jacoblaan 15-21 en 
Potgieterlaan 7-8 [architect Doornberg]; J. Schippers: Villa 
Amalia: hoe Vietnamese bootvluchtelingen in een Bussums 
monument onderdak vonden; N. Verhagen: Huize Godelinde – 
het oudste bejaardentehuis van Bussum [historie].

Dwars Op [Voorhout], 2021 nr. 72. 
A. Dwarswaard: Honderd jaar 
christelijk onderwijs in Voorhout 
[historie; de Haan, van den Berg-
he]; K. den Elzen: Schapen aan de 
Rijnsburgerweg [19e eeuw; Bouw-
man, Kaak, Aanhane]; M. van Buul: 
Bob Uhlenbeck overleefde maar 
net het Jappenkamp [levens-
schets]; K. den Elzen: Een Zeeuw-
se broer en zus bij St. Antonius 
[onderwijzers; Kint]; K. den Elzen: 

Vliegtuig ongeval in Voorhout in 1948 [historie; Verschoor, de 
Vries, Limque]; A. Dwarswaard: Abraham Kuyper: een groot-
heid [levensschets]; K. den Elzen: Van Luizenmarktpolder tot 
Kievitspark  [historie; de Groot]; K. den Elzen: Hendrik Derk ter 
Wee, burgemeester 1860-1895[levensschets, gezin].

Het Feyne Kwartier [Goeree-Overflakkee], jg. 26, 2021-2. El 
Lassing: Een familiedrama in Herkingen [1652, moeder en kind 
vermoord; Kreeft]; Een bijzonder huwelijksjubileum [75-jarig 
huwelijksfeest; Kreeft-Vervloet, 2021]; Een avonturier uit 
Sommelsdijk [Piet Kievit, ridder MWO 4e klasse 1858; kwst. 
Leendert Visser (1917-1996), –, Moerkerk, van den Nieuwen-
dijk, Kievit]; J.H. Kalle: Genealogie van Johannis Huizer [(1752-
1808); Menheer, Plokhooij, Driesprong]; E. Lassing: De dok-
tersrekening van Arij Overstraat [landbouwer en dijkgraaf van 
Oude Tonge, ovl. 1729]; E. Lassing: Uit de archieven (2): boedel-
beschrijvingen Adolfsland 1712-1751 [tientallen namen].

Geestgronden [Egmond], jg. 28, 2021 nr. 81. M. Mulder: Tóch 
een heerlijke jeugd [interview met Gré Twisk-Ruiter (1929-
2021)]; K. Floor: Katknuppelen in Egmond-Binnen en daarbui-
ten [beschrijving volksvermaak]; L. Lassche, R. Leijen: 1879, 
een rampjaar voor Egmond aan Zee [3 scheepsrampen in 4 
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Gruoninga, jg. 60, 2015/2016 (verschenen 2021). A. Veldhuis: 
Het gezin Robers ter Brugge, dat van Jacob Robers [4 gen., ca. 
1525-1680; Pepping, Buckhorst, Abbringe, Rusius]; P.J.C. Ele-
ma: Hol(le)wijn(s) (Groningen) [uit Duinkerken, 5 gen., ca. 
1629-1881, naam ook in vrouwelijke lijn doorgegeven; Wattins, 
Hatterman]; J.-P. Wortelboer: De naam Wortelboer in relatie 
tot de Wortelboerskruiden [naamsverklaring, welke kruiden 
en medicijnen?]; F. Wiersema: Eissinge (Stad Groningen en 
omgeving) [4 staken vanaf begin 16e eeuw, 6 gen.; Knotte, 
Knol, Cluivinge, Asserhuis, Verrutius, van Nijeveen, van 
Boeckholt, Dillinga]; G. Schansker: Een stamboom Eissinge 
[gaat in op de mogelijke samenhang tussen de vier staken uit 
het voorgaande artikel en oudere losse gegevens; met sche-
ma, 5 gen., 1455-1625]; A. van der Laan, P.J.C. Elema: Derck 
Alberts uit Donderen [4 gen., 1675-1824; Busscher, Bennes, 
Meedendorp]; R. & A. Hazelhoff: Berend Haselhoff Roelfse-
ma: Een gezegelde brief van het Russische front in 1812 [histo-
rie]; G. Schansker: Jonker Johan Clant, de zwangere zwerfster 
en de ongewenste advocaat: Stedum anno 1692 [twee voor-
beelden van beïnvloeding rechtsgang en sociale bemoeienis, 
onderhoudsplicht diaconie is strijdpunt in een tijd van verar-
ming]; G. Straatman: Bonae Mortis of de Broederschap van 
de Salighe Doodt [historie, opgericht 1702; ledenlijst met 1251 
nummers tot 1719, daarna ongenummerd voortgezet tot 1752]; 
A. Veldhuis: De familie Smidt noteerde. Een manuscript met 
aantekeningen uit 1737-1820 [Bolhuis, Wolters]; P. van Rooden: 
Een stamreeks Vos (stad Groningen en Appingedam) [8 gen., 
ca. 1675-heden; Oostrum, Venhuisen, Ottinga, Tonkens, Post]. 
Met index.

Hangkouserieën [Hillegom], jg. 29, 2021 nr. 85. M. Bultink: Villa 
Odilia gerestaureerd na een eeuw als dokterswoning [Han-
rath, van Straaten, Le Cocq d’Armandville, Osinga]; P. Maat: Een 
bollenschuur van Kuijk in beeld; G.J. Telkamp: Eikenhof: een 
dubbele bollenvilla aan de Sixlaan en haar bewoners (1) 
[de  Wreede, Philippo, Douwes]; A. Maas: Begraven door de 
eeuwen heen (20 [1766; Brederode, Andrioli, Deenninger, Mul-
ler].

Heemkunde Hattem, 2021 nr. 168. H. Muller: Het Rode Dorp 
(2a): Wijk en woningen [verv.]; G.J. Liefers: Rondom het leven 
van Tobias Hendrik Jaspers (5) [verv.]; H. Kuiper: Horlogerie en 
uurwerkhandel Kuiper [familie- en bedrijfshistorie]; H. van 
Keulen: Joodse burgers in Hattem en de rooftransacties van 
hun onroerend goed (1) [aanvulling op boek over de geschiede-
nis van de Joodse gemeenschap in Hattem; schokkende uitleg 
over de werking van instituten als NGV en ANBO bij de roof-
transacties van onroerend goed]; J. Kroon: De Zandkreek (2): 
Het zuivelbos; Uit het fotoarchief: nogmaals de brandweer 
[met o.a. groepsfoto’s met naamlijst]; M. van der Leeuw: His-
torisch kadaster van het schependom van Hattem (33) [Manri-
cus, Bredenbroek, Lansink, van Soest, Backer, van Laar, de 
Wolf, Walther, van Meekeren].

Heemtijdinghen [Stichts-Holl. Ver.], jg. 57, 2021-2. F. van Rooij-
en: De stadsmuren en poorten van Montfoort 91) [historie]; K. 
Floor: De Kuyperkaartjes van Woerden [werkwijze van Kuyper, 
bronmateriaal, voorbeelden]; W. IJdo: Van Bodegraven naar 
‘Boreft’ [naamsverklaring].

De Historie [‘s-Graveland e.o.], jg. 38, 2021-3. J. Dekker: Thee-
koepels in ‘s-Graveland [inventarisatie, beknopte historie]; 
K.  Voorn: Brambergen en Boekesteyn [historie 2 boerenhof-
stedes vanaf 1634; Schaeck, de Walé, Cromhout, van Dijck, 
Burgh, Geelvinck, Bicker, Sautijn]; G. van Rijn-Luijer: Over hui-
zen gesproken [aan de Herenweg te Ankeveen, vanaf ca. 1850; 
Seras, Klunder, Keijzer, van der Kleij].

Historische Kring Eemnes, jg. 43, 2021-2. R. van der Schaaf: 
Wim Westerhuis als Eemnesser fotograaf (2) [verv.]; H. van 

der Voort: Bestuurders van Eem-
nes (3) [verv.; alf. lijst Laan-van 
Wegen]; H. van Hees: Interview 
met Ria Bruinekool. Leven in ver-
schillende werelden; H. van 
Hees: Kleermakers in Eemnes 
door de eeuwen heen (9) [van der 
Garde, van Hees].
    Idem, 2021-3. J. de Bruin: Pre-
sentatie Eemnesser Namen-
boek!; W. van IJken: Geertruyd 
Jacobs van Eemnes als koloniste 
aan de oostkust van Amerika (1) 

[vertrok ca. 1640 met echtgenoot naar de kolonie van de WIC 
aan de Hudson; van Vorst, Corlaer (uit Nijkerk), de Haes (uit 
Bergen/Noorwegen)]; B. Snel: Vrijwilligers in beeld [interview 
met Henk Bokkers]; H. van der Voort: Bestuurders van Eem-
nes (3): periode 1851-1941 [Beaufort, Bieshaar, van den Brink, 
Brouwer, de Bruijn, van Dijk, Eek]; H. van der Voort: Kleerma-
kers in Eemnes door de eeuwen heen (10) [Kleijnhof, de Graaf, 
Krieger, Schut]; P. Springer: Interview met Marijcke Beel 
[levensschets]; H. van Hees: De merklap van Jannetje Dijkman 
[(1868-1952), ex matre Bieshaar, Post].

Historische Kring Loosdrecht, jg. 48, 2021 nr. 212. A. Werk-
hoven-Scherpel: Het dagboek van mijn tante (3) [verv.]; H. Zel-
denrijk e.a.: Een vaartochtje langs Loosdrechtse oevers [his-
torie, bedrijven en bijzondere huizen]; C. Lam: Jongens spelen 
nu anders.
 Idem, 2021 nr. 213. J. Mol: Loosdrechtse bootbouwerijen 
(11): bootbouwerij Vrijheid [familie Lamme, 2 gen.]; A. Werkho-
ven-Scherpel: Het dagboek van mijn tante (4) [verv.]; A. de 
Kloet: Familie Buwalda in Loosdrecht [Vlug, Dwarshuis, Haf-
kamp].

De Kleine Meijerij, 2021-2. S. Willems, K. van den Heuvel: 
Schoenfabriek ‘De Hollandse Jongens’ uit Oisterwijk [familie- 
en bedrijfshistorie; van der Heijden, 3 gen. 1774-1913; Simons, 
Mutsaers]; F. Goris: De unieke ‘Trekkingen’ van het Moer-
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gestelse gilde Sint Joris in de 18e eeuw [historie]; A. van den 
Oord: Drinkebroers. De trieste levens van twee Oisterwijkse 
vagebonden: Jan (1824-1868) en Martinus Korthout (1837-
1908); J. van der Loo: De vooroorlogse ongehuwde onderwij-
zeressen van Udenhout [11 korte levensschetsen]; F. Schef-
fers: Een aantekenboekje van een paardenschatter [historie 
schatten; Scheffers].

De Kostersteen [Bennekom], 
2017 nr. 142 (nagekomen). J.R.F. 
Heine: De Reformatie in Benne-
kom [een mensenverhaal ‘tussen 
hoofdlijnen en voetnoten’, 16e 
eeuw]; I. Knoppers: Textielhuis 
Van den Heuvel (1958-1985) [his-
torie; Nagel]; H. Gijsbertsen: 
Hondenkarren in Bennekom [van 
Silfhout, Rozenboom]; J. van Eck: 
Het Baarhuisje op de Bennekom-

se begraafplaats (2) [verv.].
 Idem, 2021 nr. 157. A. Nooij: Hullenbergpark, een kleine 
geschiedenis [van Daalen, Ribbius Peletier]; M. Maijer: De 
Bosmeester Sassenkampen [bosmeester ‘t Zas 1649, kaart]; 
J. Zeelenberg: De Born [rust- en vacantiehuis, cursussen en 
opleidingen SDAP, 1932; aangevuld met levensschets Lies-
beth Ribbius Peletier]; G. van den Brink: Gezicht op Benne-
kom [identificatie schilderij, ca. 1920, van A. op ‘t Land  
(1883-1945)]; J. van Eck: Alhier begraven: C.A.L. Jacobse Bou-
dewijnse [(1857-1925), huisarts en geneesheer; Danckaerts, de 
Knokke van der Meulen].

Kringblad [Bemmel], jg. 31, 2021-3. R. Haegens: Van 
Appeldoorn bestaat 135 jaar (1896-2021) [kruidenierszaak]; P. 
Oostervink: De ‘hartsvanger’ van Gerard van Olst (1877-1958) 
[type zwaard, uitleg]; C. Derksen: Gevelsteen uit 1860 [Wijking 
(geneesheer)]; T. Janssen: Historische wandeling door Bem-
mel; P. Oostervink: Gerard van Olst en Vrouwe Victoria en For-
tuna [juwelen]; Wat we beleefden in de bange oorlogsdagen 
van september 1944 (2) [verv.]; A. Stuart: Van Huus Uut (15) 
[verv.]; P. Oostervink: Prentbriefkaarten van Bemmel en Res-
sen [vooroorlogs; fotografen: Leufkens, van Appeldoorn]; C. 
Derksen: Doorlopend bereikbaar [1941, reeks aangesloten 
adressen in beeld gebracht en toegelicht]; A. Stuart: 400 jaar 
oude grafsteen [Kanis, van Druiten (ovl. na 1596 resp. ca. 
1585); afstammingsreeks naar auteur, 13 gen., huismerk en 
wapens]; A. Stuart: Internet wetenswaardigheden [HISGIS, 
kaartviewer].

Het Kromme-Rijngebied, jg. 55, 2021-2. B. van der Lingen: Klei-
pijpen van kasteel Heemstede te Houten, 1680-1900 [historie, 
vondsten; van Winssen, de Waell van Vronestein].

Krommenieër Kroniek, 2021 nr. 103. R. van ‘t Veer: Hoe ik amb-
tenaar werd in Krommenie en dat 40 jaar lang; A. Rijks: Jaap 
de Jong haalt de krantenkoppen met noodlanding op de Coen-

tunnelweg; R. Overman: Cornelis (Cees) Kat, van Zaanse 
knecht tot hoboïst en dirigent (1914-1976) [levensschets]; 
J. Korenhof: Het spoorhuisje [Pruijssers].

De Kroniek [Graft-De Rijp], jg. 38, 2021-3. E. Berkhout: De een 
z’n dood… [over begrafenisvereniging Graft-De Rijp; Visser, 
Ent, Zee]; D. Beets: Duitsers op Fort Spijkerboor… reeds vóór 
de oorlog [Hop, Rust]; E. Berkhout: De oliecrisis en de onstil-
bare honger naar het zwarte goud [historie]; C. Molenaar: 
Vlaanderen 289, De Rijp [herinneringen]; F. Hoek: … en dan ga 
je  werken [herinneringen; de Jongh]; F. Hoek: Grafter slaven-
drijver [beknopte historie, slavernijverleden Graft; Wilre].

Kroniek Roterodamum, 2021 nr. 29. I. de Jager: Museum Rot-
terdam en het Rotterdamse slavernijverleden; J. van Gilst: De 
plantage van onze voorouders [podcast, verslag van onder-

zoek naar familiegeschiedenis-
sen; Bouva]; J. Gussenhoven: 
Heederik, Heineken, Dwars en 
Verhey [historie bierbrouwerij en 
nieuwe bouwtechniek]; E.-J. Pol-
lé: Jan de Waardt (1871-1909), 
tekenaar [levensschets]; A. Bar-
nard: Rotterdamse namen op 
uurwerken [onderzoek naar 
merknamen]; B. Oosterwijk: 
Lodewijk Pincoffs en de ‘Open 
brief’ [Oldenkott]; A. van der 

Schoor: De dorpen van Rotterdam: Charlois; P. van Ulzen: 
 Biografie van Lotte Stam-Beese, winnaar Dutilhprijs [*1903, 
stedenbouwkundig architect].
 Idem, 2021 nr. 30. J. van der Mast: Ik moest alles alleen 
doen [interview met Bram Panman, oud Feyenoord doelman, 
over zijn jeugd]; M. Beijering: Een fictieve dood in Hotel New 
York [biografisch onderzoek naar de auteur J.W. van de Wete-
ring, schrijver van politieromans]; A. van der Schoor: De dorpen 
van Rotterdam: Katendrecht.

Lek en Huibert Kroniek, jg. 23, 2021-3. W. van Zijderveld: 
Steenbakkerijen in Lexmond [historie 16e-18e eeuw; Monte-
negro, van Maurik, Blommendaal, van der Pauwels, de Wael, 
van Brakel, Lap]; R. Kappers: Andries Kooiman ‘slaat een har-
tie’ [meesterteken van de zilversmid, stamreeks 4 gen., ca. 
1660-1830; Bronkhorst, Kruijk, 
Graves].

Limburgs Tijdschrift voor Genea-
logie, jg. 49, 2021-2. H. Slangen: 
Stas Slangen en zijn nakome-
lingen in Maastricht en Gulpen 
(1598-1762) [6 gen., ca, 1570-na 
1801; Morians, Potti/ Pottijn, 
Henssen, de Charon, Chardonnet, 
van Ophoven, Beckers, Sleijpen, 
Loyson].
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Mars et Historia, jg. 55, 2021-2. J.A.C. Bartels: Een ‘Trooping 
the colour’ voor Wilhelmina en haar Pruisische huzaren; J.M.M. 
Busio: Prinsen van Hessen in het Staatse leger: een militaire 
familieonderneming [strekt zich uit over 5 gen., 1629-1849, 
met schema Hessen-Kassel en Hessen-Philippsthal, met de 
Franse Tijd kwam een einde aan grootschalige buitenlandse 
huurlegers]; E. van der Pool: ‘Hispania Victoria’. Militaire onge-
hoorzaamheid aan de Catharijnepoort van Utrecht in 1574; R. 
Enthoven, P.C. de Boer: De benoeming van Karel Doorman tot 
schout-bij-nacht en eskadercommandant. Hoe was dat moge-
lijk? [kritische analyse]; D. Starink: De aanschaf van de Fokker 
C.X voor de Luchtvaartafdeeling (2) [verv.].

Mededelingen [Hist. Kring West-Betuwe], jg. 49, 2021-2. M. 
Schelling: Huis Schellingshof te Ophemert [historie huis en 
perceel aan de hand van het kadaster; Snoek, van Soelen]; F. 
de Waal: Het ontstaan en de geschiedenis van het voetbal te 
Deil [vanaf 1913]; J. Witjes: Straatnamen in de West Betuwe 
[naamsverklaring,J.H. Geysstraat, Acquoy, J.W. Hondelink-
straat, Beesd (burgemeester, vermoord 1919), B. den Ouden-
straat, Opijnen, de Van Utenhoveweg, Geldermalsen, en de Dr. 
W.M. Kolffstraat, Deil]; A.F. Verstegen: De Vicarieën in Mariën-
waerdt, Beesd, Rhenoy, Rumpt en Gellicum (1580-1710) [histo-
rie vanaf in beslagname tot verkoop; Tengnagell, van Riems-
dijck, de Goijer, Pieck van Beesd]; K. van Drunen: De Deilenaar 
[konijnenras en biermerk; Ridderhof].

Misjpoge [Joodse gen.], jg. 34, 
2021-2. L. Rutgers: Joods Arnhem 
in vogelvlucht [historie; Wage-
naar, Vredenburg, Boas, Slagter, 
Pinto, Smit]; M. Maas: Max 
Nabarro (1889-1977) van dia-
mantslijper tot filmexplicateur 
[levensschets; kwst. 32 kwn.; –, 
Bed, Pinto, Wurms]; K. Sturkop: 
Wees Aimabel. De Bamberg 
dynastie van goochelaars (2): 
generaties III en IV [verv.; levens-
schetsen; Kinsbergen, Delden, 
Leeuwe, Poole, Son].

Nijmeegs Katern, jg. 35, 2021-3. J. Brauer: Lotgevallen van de 
familie Creutzberg tijdens de Tweede Wereldoorlog [familie-
historie]; H. Wollersheim: Iedere pandemie haar eigen mode 
[pestkleding]; A.-M. Jansen: De symboliek van de dood 
[wezenkerkhof Neerbosch]; J. Oosterman: Het Berghse kro-
niekenhandschrift geschreven in Nijmegen? [oudste kroniek 
van Gelre,vervaardigd voor Willem II heer van den Bergh, 
Bylandt en Hedel (1404-1465)].

‘t Onderschoer [Denekamp], jg. 43, 2021-2. M. Hoekstra: Dene-
kamp toen, Denekamp nu (74): Familie Fischer; B. Brookhuis: 
Dorpsboeren aangesproken op onzedelijk gedrag van hun 
stieren [1930; Lukens, Krabbe].

Ons Voorgeslacht, jg. 76, 2021 nr. 
742. H.P. Noppen: Genealogie 
Vereecke (Vreecke) te Walche-
ren (de oudste generaties) [4 
gen., ca. 1590-1771; d’Auster, van 
Onckel, Krop, Coets, de Jager]; 
J.F. Wendte: Vrouwelijke onder-
zoekers in de genealgie: Maria 
van Geleyn, geb. Amsterdam 
1678 [schets van haar werk, 
oproep; Teijler]; Correctie Beau-
puy/Bigge; R.A. van der  Spiegel: 
Veenpachters van Wassenaar in Haagambacht 1554-1656 
[bronbewerking, betreft 23 boerderijen; o.a. Hanneman, van 
Rhyn, Scholdam, Stalpaert, van de Wiel, Brandeman, Muysser].
 Idem, 2021 nr. 743. B. van Dooren: Familietwisten in Schel-
luinen: oude Marij Neelen (†1544) en haar verwanten [kwst. 3 
gen. (alles onder patroniem)]; R.A. van der Spiegel: njiM maan 
si perrinG. Een sterk verhaal opgeblazen [Christina Hibelaars 
huwde tweemaal met dezelfde man, begin 19e eeuw; hoe 
bewijs je dat?; Perenk/Perring, Gnirrep, Swijters]; B. de 
Keijzer: Zegels in het Archief van de Oude Kerk te Rijswijk ZH 
[beschreven worden 20 zegels, 1420-1556; Bergen, Hodenpijl, 
uten Broeck, van Berkel, Ruuijsch, van Eten, Ruychrock van 
der Werve, die Blote, van Bleiswijck]; Gecorrigeerde afbeel-
ding van staak 3 van de erfgenamen van Petronella van der 
Lingen [OV 2021 nr. 737]; S.A.L. de Ridder: Overzicht van de 
kohieren van Slagturven in Delfland, Rijnland en Schieland 
[overzicht per plaats en periode]; R.A. van der Spiegel: Memo-
riaelboeck Heilige Geest Den Haag 1558 [transcriptie; Spieg-
hel, Karboen, van Beest, van der Lis, van Cortgeen, Omme-
loop, Yselstyn, Zael]; P. van der Hoeven: De drie jongelingen in 
de brandende oven [stamreeks van Diepen, 5 gen., ca. 1551-
1727; Koper]; J.F. Wendte: Een geslacht Swaan (Heteren, Over-
betuwe) [correcties en aanvullingen; Nijenhuis/Nieuwenhuij-
sen, Rijcken, van der Wart].

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonder-
zoek, jg. 38, 2021-3. A. Overmars: Griete-meuje (1787-1860) 
[levensschets van Margrietha Johanna Garmel uit Vorden, 
winkelierster, zeer gegoed, veel akten]; G.J. Goorman: Van 
Gansegat en Reutegat naar Nijland en Berendsen Oud Lam-
mers [auteur schept orde in een netwerk van aliasnamen; 
parenteel van Jan Gerritsen Gansegat (ovl. 1774), 5 gen., 1739-
1955]; J. Hiddink: Het geheim van Hackfort, de connectie met 
Wehl [nieuwe, oudere connectie gevonden]; G. Stokreef- 
Braakman: Enkele afstammelingen van Jan Wolters Hofman 
[8 gen., ca. 1706-1973; Wibbelinck, Disselplas Slots, Bos-
schers, in ‘t Hof, Meutgeert, Slotman]; W. Groot Enzerink: Hoe 
niet bezorgde thee een mooie zoektocht opleverde [Klein 
Enserink, Ponstein, van Oostweert, Trevijn,, Wasbeek, Boom, 
Cieuws, Schutte]; H. Navis: Het Walfort en haar veemgerecht 
[een Westfaalse rechtbank met hoge jurisdictie, dus ook 
doodvonnissen; beruchte rechter en vrijgraaf Ducker (uit 
Bocholt (D)); van Lintelo, van Coeverden].
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Oud-Dordrecht, jg. 39, 2021-2. H. van Grol: ‘Ontrent de 
Vuijlpoort’: het mysterie van een niet zo sexy wijk [historische 
ontwikkeling]; K. Sigmond: Bestond er wel een ‘grafelijk 
domein’ in Dordrecht? [analyse 
beleningen en ligging; geen spra-
ke van een ‘domein’]; H. van Hee-
ren: Ondergang van de Groote 
Zuidhollandse Waard (2): Het 
noorden en oosten van de waard 
[verv.]; L. Rietveld: De metingen 
door Mr. Pieter Sluyter en Cor-
nelisz Pietersz van 1560 en 1564 
[loop van de Maas; aanvulling op 
eerder artikel]; C. Weijs: Vriese-
straat 19-21: sporen van het 
Oude Mannenhuis [bouwhisto-
risch onderzoek]; M. Lefeber-Karres: Margaretha van Gode-
wijck (7): Gedichten over de Engelse zeeoorlogen [verv.]; M. 
van Rijn, P. van Rooden: Dordrecht in de Patriottentijd [histo-
rie]; K. Klok, G. de Landtsheer: Het Departement Dordrecht 
van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen (1790-1973) (3) 
[verv.]; E. van Dooremalen: Het  korte kunstenaarsleven van 
Andries Wiemans [(1826-1884), schilderde van 1843-1855,; 
levensschets en gezin; van der Aa]; M. van Mourik Broekman: 
Verteld verleden: Een jeugd aan de Merwekaai, 1944-1957 
[herinneringen; Schless, Naber]; C. Hogerzeil: Verteld verle-
den: Damiët van Dalsum – poppenspel in Dordrecht [historie 
festival en levensschets].

Oud Scherpenzeel, jg. 33, 2021-2. Scherpenzelers in het leger 
van Napoleon [12 man, namen, data, signalementen, regiment, 
etc.; bron: databank ‘Nederlandse militairen in het leger van 
Napoleon’; regimentsstamboeken toegankelijk gemaakt]; H. 
van Woudenberg, W. van den Berg: Scherpenzeelse boerderij-
en en hun bewoners: Klein Gooswilligen [Vierkant/Vijercants, 
Goossens, Knaap, de Zwart, van Ravenhorst, van Davelaar].

Oud-Wageningen, jg. 49, 2021-3. P. Aben: Herstel stadsgracht, 
nu of nooit; J. Gardeniers: Harmen Meurs, een eigenzinnig 
kunstenaar uit Wageningen [(1891-1964), tekenaar/schilder; 
levensschets]; J. Mars: In gesprek met Christiaan Begemann 
[interview]; P. Leenknegt: Eerste sportcomplex dient ‘zedelij-
ke belangen van het volk’ [historie]; J. Schakel: ‘Aan het werk’ 
belicht arbeidsconflicten [historie]; D. Haagsman: De schoen-
maker, de dienstbode en een goede tempelier [herinneringen; 
Haagsman, Elsenaar, de Leeuw].

Oud Woudenberg, 2021-2. Vertel eens over vroeger [interview 
met Janny Goemaat-van Egdom, *1952; Dalhuijsen, Alblas]; 
Winkelwaardigheden uit de jaren vijftig en zestig (2) [Kuiter, 
van Essen, Wildschut, ten Ham, van der Horst, Koudijs, Kuij-
pers].

De Proosdijkroniek, jg. 37, 2021-3. J. Meulstee: Goudsche Kaas 
en Waverveen [van Egmond]; A. Berkhout: Het Abcouder slot 
[historie van het slot en zijn bewoners; van Abcoude, van 
Zuylen, van Gaesbeek]; K. Floor: De Kuyperkaartjes van De 
Ronde Venen [de bekende Gemeenteatlas], idem van Uit-
hoorn; C. Woerden: Een krasse knar is niet meer [gymnastiek-
vereniging Sparta stopt na 128 jaar; historie]; S. Veerhuis: 
Over vajers en cloppen… [paapse stoutigheden, het ongenoe-
gen van dominees en de bestrijding]; C. Woerden: Genealogie 
op een bijzondere manier [anekdotes en feiten omzetten in 
een goed verhaal, voorbeeld: ‘Het Aanzoek’ van Ben Voorend]; 
P. van Buul: De foto’s vertellen de geschiedenis [interview met 
Ton Pepping]; A. Bloed: Burgemeester Elsen en de strijd tegen 
de zandzuigerij door Amsterdam (4) [verv.].

Scyedam, jg. 47, 2021-3. D. van Holten: Herbergierster Teetge 
Pieters en het ronselen van arbeidsmigranten in de zeven-
tiende eeuw [was o.a. ook volkhouder of slaapbaas – ook wel 
ceel- of zielsverkoper – om mensen te ronselen voor de VOC, 
kostgeld gedekt door handgeld 
na tekenen contract]; D. Allewelt: 
Kranen bij Werf Gusto gebouwd 
vóór 1945 [historie en overzicht 
wereldwijde handel 1908-1942]; 
T. Bezemer: Jesu meine Freude 
...herinneringen aan de jaren ‘40 
(5) [verv.]; L. Buurman: Verslag 
van een zoektocht [oorlogsverle-
den vader]; C. Nieuwendijk: Glyn 
Stoker: al zestig jaar lid van het 
Zeekadetkorps.

De Sneuper [Noordoost Friesland], jg. 34, 2021 nr. 143. J. 
Schipper: Dokkummer zilversmeden nader bekeken [onder-
zoek merktekens; Hicht, Heixan, Folkema, de Visscher]; H. Zijl-
stra: Kunstzinnige families Folkema en Hicht [Faber, Higt, 
Schrader]; H. Bouta: Vaartzigt Oudwoude op tekening in Nee-
rijnen [Heemstra-van Scheltinga, Martin, Aylva van Pallandt 
(met genealogie 5 gen., 1751-1929)]; G. Mast: Roemloos einde 
van de laatste stins van Nes [van Popma, 1466-1673]; G.K. 
Faber: Bewogen levens: Martha Fenenga & Aaltje Katsma 
[van Schiermonnikoog; familie en levensschetsen; Visser, 
Jaski, Banck, Kalsbeek, van der Geest, Faber]; R. Tolsma: Kerk-
klokken van Oostdongeradeel (30 [verv.]; A. Veldhuis: Het 
Familieportret [Beintema]; R.J. Broersma: Wapen en vlag van 
Dantumadiel.

Speuren en Ontdekken [Ouder-Amstel], 2021 nr. 129. A. de 
Boer: De Oude School [Duivendrecht, 1925; Groot Giessenhof, 
1728; Mattijsen]; F. Zwerver: Boerderij Amstelbogt, voorheen 
Selden tijd zonder strijd, voorheen Benningdam [historie van-
af 17e eeuw; Six, Boot, Leijdak, van Bree, Roemer, Gahlauw]; 
W. Stam: ‘t is voor de vrede. Cornelia Gijsberta van Oost-
waard, zuster Auxentia [(1903-1944), non te Maastricht, 
levensschets; Liefdezuster in Ned.-Indië, Jappenkamp]; R. 
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Meijer: Herinneringen aan de christelijke school bij de brug [in 
Ouderkerk]; T. van Noorden: Hoe de Eben Haëzerschool aan 
de Amsteldijk tot stand kwam [historie wetgeving bijzonder 
onderwijs; historie school 1872-1985; met 2 aanvullingen: her-
inneringen van Piet de Nooij en Willemies van der Velden]; F. 
Zwerver: Onafhankelijkheidsfeesten Ouder-Amstel in sep-
tember 1913; R.P. Siekerman: Drie Chinese porseleinen borden 
met voorstellingen van Ouder-Amstel.

De Spuije [Bevelanden], 2021 nr. 113. G.J. Lepoeter: Een toege-
wijde penningmeesteresse [Schipper, vanaf 1920]; F. de Kaart: 

Priesters, broeders en zusters (1) 
[Rijk, Remijn]; H. van Rees, H. van 
Boven: Interview met Saskia 
Vahlenkamp, directeur van het 
Historisch Museum De Bevelan-
den en het Fruitteeltmuseum; 
B.  Huenges Wajer, T. Wajer: De 
Zeeuwse schipper Pieter de 
Waeijer de la Rue nader 
beschouwd (2) [verv.; 1752-1770, 
tegenslag en faillissement; Paar-
dekoper]; A. Haaij: Gesloten 
huwelijken voor de wet van 

Wemeldinge en het wel en wee van de katholieke familie 
 Kuilenbroek [=voor het gerecht, 18e eeuw; de Kuelenaer, de 
Vriese, van Daelwijck, Ackda, Dijckwel]; W. de Meester, 
K.  Stoutjesdijk: De luchtoorlog boven Zuid-Beveland 
[1944/45; Schot]; S. Ruster: Een nieuwe kijk op de loop van de 
Korte Gos; K. Rentmeester: Drinkwatervoorziening in ons 
dorp (‘s-Heerenhoek).

Stad & Ambt [Almelo], jg. 29, 2021-3. De tijd hervonden (1) 
[serie herinneringen]. H. Gerritsen:  Een maatschappelijkster 
in de confectie-industrie Hildegard Dubbink-Boom [*1929]; H. 
Koop: De Reigershöfte; G. Brouwer: Kerkje met een ‘vogtig 
gewulf’; J. van der Horst-Hemmink: DEVA Vakschool gaf de 
stad aanzien en kleur; H. Krol: Van Willibrordus- naar Bonifati-
uskerk; H. Krol: Firmantenkamer Egbert Gorterstraat 3; H. 
Holtman: Het Beeklustpark.

De Stamboom [Alblasserwaard], jg. 23, 2021-3. Z. Erkelens- 
Aanen: Simultaneum [=  het gebruiken van de kerk door ver-
schillende religies, met name in de classis Maastricht en de 
Landen van Overmaas; fam. Van Slijdrecht, ds. Isaacus Liceli-
us, 1680]; J. Mouthaan: Jan de Jong IJzn, een markante Slie-
drechter [levensschets]; Z. Erkelens-Aanen: Hendrik Klaasz 
Markus & Pietertje Teunisd [identificatie personen onder 
patroniem; Lapper alias Marcus, Vlot, Nannings]; Vervolg 
kwartierstaat van Govert Vlot [kwn. 184-203; Pijl, Besemer, 
Corporaal, Gastrik, Brandwijk, de Kovel]; Reacties op kwst. 
Cornelia de Groot [Puijker, Vonck, Speck(snijder0, Terlauw] en 
vervolg [kwn. 910-1073; Rijsvelt, Pelt, van den Herik, van 
 Wingerden, Rijsdijk, Alderliefste, Hoekwater, Baartman, 
 Sterrenburg].

De Stelling [Weststellingwerf e.o.], jg. 40, 2021 nr. 157. C. Klok: 
Popke Lap, de houtsnijder van Scherpenzeel [(1866-1956), 
levensschets; Stuyvesant, Bosma]; J. Roorda: Vinkega: toen 
en nu [historie; Schulting, Sybrandy-Alberda, Mein].

Terra Westerwolda, jg. 10, 2021-2. L. Trenning: Het portret 
van… Hinderik Trenning en Margrieta Maarsingh [huwelijk 
1879]; E. Wubs: De Sint Willibrorduskerk [Ter Apel, in 1860 
ingewijd]; L. Jongsma: Van Pernambuco naar Vriescheloo. Een 
‘Braziliaans’ verleden [ds. Christianus Wachteloo, ovl. 1666; 
twijfel aan getuigschrift]; J. & G. Abbes: De vliegtuigcrash van 
tachtig jaar geleden; G. Volders: Verhalen van lief en leed op 
de begraafplaatsen in Westerwolde [van Bern, Heres-Uni-
ken-Diddens, de Korte]; E. Wubs: Akte van overdracht uit 
1392? [rechten op de Wedderborg en Westerwolde; Memmin-
ge, Jelderkes, Addinga]; W.J. van Bekkum: Verbonden met 
elkaar en Westerwolde [Joodse families Frank en Sachs; ver-
wantschapsschema 6 gen.]; J. Pranger: Verhaal bij een foto 
[tolhuis aan de Streekweg 1 in Holte, 19e eeuw; Spa, Duit]; 
J.  Burema: Twee Westerwoldse scholieren in Stad [1910; ter 
Wisch, Timmerman].

Tussen Vecht en Eem, jg. 39, 2021-2. J. Groeneveld: De N.S.F. 
en grote antennes aan de horizon (1) [het telegrafie-ont-
vangststation in Blaricum 1919-1922]; C. Baar-de Weerd: De 

Mediene tussen Vreeland en 
Utrecht [Joodse bewoners van 
buitenplaatsen aan de Vecht; 
Suasso, Machado, Pareira]; W. 
Booy-de Jongh: De Van Heem-
stralaan in Baarn [huizen en 
bewoners]; M. Boersen: De Fun-
datie van Laurentius van der Aa 
[(1719-1782), stichter studie-
beurs; Huijsman, Heerschop]; L. 
Giesen: We hebben een steen 
verlegd [SS’er vermoorde Jood-
se tandarts in april 1945; Kulla, 

Loterijman]; W. Berkelaar, K. de Jong: Wie waren Gerrit de 
Neef en Paulus van Weeren? [twee Gooise oorlogsslachtof-
fers]; Boekrecensies: Omroeppionier Roelof Visser (1892-
1969).

Tussen Voorn en Loevestein, jg. 57, 2021 nr. 173. G. van Gende-
ren: De bewoningsgeschiedenis van het Pannenhuis in Well 
tot aan de invoering van het kadaster omstreeks 1830 [histo-
rie complex panden; van Arkel, van Herlaer, van Valkenburgh, 
van Meerwijc, van der Stegen, van Wijnbergen, Verhil]; M. 
Noordman, R. Gieles: Huygens in Zuilichem [Constantijn Huy-
gens en zijn familie, 17e-18e eeuw]; P.H. Nienhuis: Wat deed 
een ‘kwartiersman’ in Bommel in de achttiende eeuw? [later 
‘gemeensman’; bevelvoerder van een compagnie van de bur-
gerwacht; Gelderse Plooierijen; Blomhert]; M. Stoutjesdijk: 
De vergeten abolitionist Wolter Robert van Hoëvell [(1812-
1879), predikant, publicaties, rol bij de slavenemancipatie]; 
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K.  Metz: ‘De Keijsers Croon’, Waterstraat 44 in Zaltbommel 
[bouwhistorie].

Uitgelicht [Noord-Hollands Archief], 2021 nr. 16. A. de Bruin, H. 
Goedbloed: Pareltjes [St. Janskerk opvangplaats Brits-Russi-
sche krijgsgevangenen 1799]; W. de Wagt: Minister zette pro-
vincie in kwaad daglicht [interview met Harry Borghouts, 
Commissaris van de Koningin in Noord-Holland 2002-2009]; J. 
Kruidhof: Bronnen geven steeds meer geheimen prijs  [machi-
nale transcripties van handgeschreven bronnen; voorbeelden 
over slavernij; zoekmachines; Michelse, Dull]; A. de Bruin: Op 
stap met Springer [kunstenaar, tekeningen].

Van ‘t Erf van Ermel, 2021 nr. 99. G. Hofsink: Cartoonist Wil-
lem Holtrop stopt [*Ermelo 1941; korte schets van zijn werk]; 
H. Gerards: Naatje Florijn [1906-2004]; J. de Kroon: De wasse-
rij en de linnenkamer (3) [verv.]; G. Hofsink: Crescendo speelt 
in prachtige harmonisatie (4) [verv.]; S. van Loo: Het Wester-
honk (3) [verv.].

Van Zoys tot Soest, jg. 42, 2021-2. K. Floor: Soest op de pro-
vinciekaarten van Utrecht uit 1850 en 1862 [historie]; J. de 
Mos, R. van Hal: Tolwegen in Soest en Soesterberg in de 19e 
eeuw [historie; Ubbink, Loten van Doelen Grothe, van Leer-
sum, Wetzel, van den Burg, Dreumer, van Isselt, Plekkepoel]; H 
l’Honoré Naber: Een opmerkelijke inwoner van Soest [H.A. 
Naber (1867-1944), wis- en natuurkundige, wetenschapshisto-
ricus].

Veluwse geslachten, jg. 46, 2021-
3. C. & E. Plate: Parenteel van de 
familie Plate uit Kierspe in het 
Sauerland, Duitsland (2) [verv., 
gen.Va-VIId; Overman, Evers, 
Schröder, Stroeff, Dill, van Rijse-
wijk, Engels]; P.J.R. Vermaat: 
Reeks II: de nakomelingen van 
Cornelis (Arntsz?) op den Born 
(1) [gen.I-VII4, ca. 1550-1843; van 
Heelsum, Sweeren, Welmers, 
van Bleek, Hert, van Ekelenburg, 

Crol, van den Acker, Roekel, van Manen]; A. Oosterbroek: 
Postbodes, lijnwachters en andere PTT-medewerkers [histo-
rie; toegepast op eigen familie in Hattem; fragment parenteel 
Breunis, 5 gen., 1793-2017]; C. Plantagie: Van de ex-webmaster 
[historie 2003-heden].

VOL Nieuwsblad [Lisse], jg. 20, 2021-2. A. in ‘t Veld: Het verhaal 
van de gasfabriek [historie, vanaf 1905]; J. van der Voet: Beeld-
verhaal [beeldbank VOL]; D. Floorijp: Een kapitale hofstede 
aan de Veenderlaan (1) [hofstede Berkhout, vanaf 1681; van 
Gorcum, Six, van Steijn]; R. Grimbergen: pareltje over een 
vooruitstrevend geneesheer [Lambert Bicker, pleidooi voor 
inenting tegen kinderpokken 1777].

Vosholkroniek, 2021-2. L. Sassen: Langeraarse pastoors [van 
Dijk, Halkes, van der Hoeven].

Westfriese Families, jg. 62, 2021-2. Kwartierstaat van Johanna 
Guda Blaauboer [(1934->), 5 gen., 31 kwn., veel foto’s!; Kiste-
maker, Vries, Los, Bakker, Visser, Vis, de Zeeuw]; G. Raven: 
Kwartierstaat van Anna Karel [verv., kwn 34-231 (met hiaten); 
Blokdijk, Keersemaker, Jonker, Tulp, Laan, Massereeuw alias 
d’Jongh, Zwagerman, Stam]; G. Gootjes: Pieter Gootjes 
Hovenier [vraag en wapen Hovenier]; Rectificaties en Aanvul-
lingen parenteel Koedooder.

Wi Rutu [Suriname], jg. 21, 2021-2. 
H. Menke: ‘De tenen van de 
leguaan’; een andere kijk op de 
Surinaamse leprageschiedenis 
[tegengestelde opvattingen over 
herkomst en oorzaak ziekte tus-
sen Creolen en andere bevol-
kingsgroepen; historie ziekte en 
leprozerieën; Drognat Landré, 
Bueno de Mesquita, Willems]; L. 
Stroband-Heinemann: Over de 
Chinese contractarbeider U-A-

Sai die zijn naam doorgaf aan zijn adoptief Hindo staans nage-
slacht [oral history nader onderzocht; Ameerbie]; H. Muntje-
werff: Het beloofde land, de lotgevallen van de vrije mannen 
van Frimangron [ruim 300 soldaten van het Vrije Corps werd 
in 1772 een stuk land beloofd; grondig bronnenonderzoek in 
gedigitaliseerde Surinaamse bronnen; wie waren zij?; met 15 
persoonlijke verhalen]; D.  Cecic-Chin Kon Sung: Avontuurlijke 
vrouwen [familieherinneringen]; N. Tjong Ayong: De basis van 
het succes van het St.  Vincentius Ziekenhuis [historie]; 
W.L. Man A Hing: Perikelen rond de werving van Chinese con-
tractarbeiders voor de eerste Véritas-bezending naar Surina-
me in 1868 [historie werving in China]; W.L. Man A Hing: Suri-
naams-Chinese auteurs van proefschriften (addendum 4).

Zijper Historie Bladen, jg. 39, 2021-2. J.G. Meijles: De aanslag 
bij Zijpersluis [11-4-1945, historie, achtergrond en verzet; 10 
doden]; A. Deutsch: Het Joodse werkdorp en de Torarol [1934-
1941, opvang voor gevluchte Joodse jongeren uit Duitse en 
Oostenrijk]; M. Struif: Het levensverhaal van Annie Struif- 
Rademaker [(1928-2016), het leven op een boerderij]; J. Boots: 
Soms moet het roer helemaal om [interview met Piet Paarl-
berg, *1934; van het boerenleven naar wolsorteerder].

Familliebladen

Aldfaers Erf [Schotanus], 2021-1. Emmy en Joop Drijver-Scho-
tanus [herinneringen]; 7000 Schotanussen [website]; In 
memoriam Jan Schotanus (1936-2020) [oud-penningmeester, 
archivaris en webmaster van de stichting]; In memoriam Coby 
de Haan-van der meulen (1932-2021) [oud-secretaris van de 
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stichting en zeer actief]; Professor Ferenc Postma koninklijk 
onderscheiden; Overzicht van de tot nu toe in Gens Schotana 
verschenen bibliografieën.
Alweer een Vermeer, jg. 25, 2021 nr. 49. Genealogisch over-
zicht Boskoopse Vermeers [gen. VIIi-IXd, 1806-heden]; I.M. 
Walter Vermeer [49 j., bekend als trouwambtenaar uit 
 Married at First Sight]; I.M. Luuk Vermeer [bekend natuurfo-
tograaf, met fotocollage]; Galerij Vermeer [Het meisje met de 
rode hoed]; reeks Vermeer portretbiografieën van sporters 
en uit politiek, technologie en kunst etc.
De Booij Bode, jg. 17, 2021 nr. 67. Het verhaal van Barney Booij 
(3) [ver.]; J.H. Booij: Inleiding verhaal van Greetje Howie-Booij 
[als au pair vertrokken naar Schotland 1960; levensschets].
De Eendenkooi [van der Kooij]; jg. 48, 2021 nr. 172. Boerderij de 
‘Oude Overslagh’ [historie boerderij onder Vrijenban; 6 gen. 
van der Kooij vanaf 1686; van Schie, Kleijwegt]; Een honderd-
jarige Pleun van der Kooij; Onderduikers geholpen [van der 
Kooij-de Vries, uit Rottevalle en Opeinde]; Groeten uit Finland 
[Wim vdK]; Een bijzondere vrouw: Leentje (Lenie) van der 
Kooij [uit Bodegraven (1897-1978), lerares naaldvakken; pos-
tuum onderscheiden met de Yad Vashem-prijs].
De Engelenbrug, jg. 23, 2021 nr. 49. De wijk Engelenburg in 
Veenendaal; Nieuwe familiefoto’s [Amerikaanse tak]; Huizen 
Engelenburg (22): Een buitenverblijf op Walcheren [Oost-Sou-
burg, transport 1740, 1785]; Dienstbodes op kasteel Hackfort 
[2 gezusters tussen 1866-1873; Archiefvondst: een nieuw 
stukje stamboom [Vianen 1777-1864].
Faber! Magazine, jg. 41, 2021-2. W. Faber: Oorlogsherinnerin-
gen van Wolter Faber (*1924); H. Faber: Joseph Faber (ca. 
1800-ca. 1850) en de ‘Euphonia’ [spraakmachine]; W. Faber: 
Engelbert Faber (ca. 1520-1580). Predikant in roerige tijden 
[uit Gustorf/Gulik]; R.S. Faber: Het ‘Faberschloss’ of ‘Schloss 
Faber-Castell’ ook wel het ‘Faber kasteel’ [geadelde Duitse 
familie, 19e eeuw); H. Faber: Jolanda Faber (*1966). Een bijzon-
dere vrouw, ‘een duizendpoot’; H. Faber: Henrietta ofwel Enri-
queta alias Henri Faber (ca. 1790-1845) – De eerste vrouw die 
als arts werkzaam was in Latijns-Amerika; A. Faber: Jeremias 
Cornelis Faber van Riemsdijk advocaat en politicus [(1786-
1863), levensschets, wapen]; H. Faber: Waarom Sibrandus 
Johannes van Riemsdijk (1746-1819) de familienaam Faber 
voor zijn eigen familienaam liet plaatsen [pleegkind van IJs-
brand Faber]; A. Faber: Piet Cornelis Faber (1893-1964), peda-
goog en directeur Internaat voor schoolgaande kinderen 
[levensschets]; Even voorstellen… Saskia Verkroost-Faber 
[met stam reeks 5 gen., 1865-heden]; Een leuke herinnering… 
van Rob Faber [diensplicht 1968; met stamreeks 5 gen., 
1847-heden]. Met index op namen.
Familieblad Stichting Jacobus Lautenbach, 2021 nr. 66. Altijd 
blijven leren [interview met Ineke Houter-Lautenbach]; G. 
Venema: Wortels in Düren Lautenbach 1537/38, Hasen, Klotz]; 
Huisgenoten en feesten [vondsten bij opruiming]; Henricus 
Lautenbach (1572-1614) [levensschets]; Familiezilver Klaas 
Ebbings Lautenbach [ovl. 1958]; Voorouders van Jacobus Lau-
tenbach (1537/38-1611); De naam ligtt vast – of niet? (3) [stam-
boomonderzoek doen].

Hoorngeschal, 2021 nr. 77. Uit het archief: Kaatje Hoornweg 
(tak I); Kennismaken met: Morgana Hoornweg.
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, jg. 36, 2021 nr. 138. Fouten in ver-
taling [vertaalcomputers en notariële akten, voorbeelden van 
‘leesfouten’ in transcriptie; gezin van Ritske (Ruth) Schuijt en 
Dieuwertje Jans van Ligten]; Jonathan Schuijt [Racing Team]; 
Willem Schuit en een bonus [interview]; De fatale trap [dood-
schop tegen 12-jarig kind 1865, proces tegen Otto van der 
Schuijt]; opsporing verzocht [overlijden van Simon Schuijt 
(1875-?), vóór 1949]; Where does this line go? [boek van Kathy 
Luise Schuit uit Albuquerque, New Mexico/USA].
Het Le(e)ver orgaan, jg. 39, 2021-1. Le(e)vers in de muziek: Jas-
per en Debbie; J. Lever: Mijn leven als schipperskind [*1957; 
Sannema, van Komen]; B. Lever: Jan Lever uit Basel, hij kwam 
en hij ging [in dienst van de VOC 1704-1716, daarna verdwenen]; 
F. Koot-Lever: Otto Willem Lever: faillissement op de rand van 
de 18e naar de 19e eeuw [boedelinventarisatie, curatoren; van 
Steenderen]; K. Lever: Een jaar kwijt? [digitaal lesgeven in de 
coronatijd, wederwaardigheden]; H. Leever: Le(e)vers leven 
een jaar met Corona Pandemie [ervaringen]; F. Koot-Lever: 
 Philip Melchior Lever (ca. 1729-1799), bakker in ‘De Twee 
Gekroonde Ovens’ in Amsterdam [levensschets; Schuurman].
Loo-kroniek, 2021 nr. 67. N. van de Loo: Interview opa Wim 
[start reeks persoonlijke familieverhalen]; D. van de Loo: Por-
tretten raadsels opgelost; E. van de Loo: Het zegel en wapen 
van Wessel I uit 1358; R. van de Loo: Een unieke oorkonde uit 
1358: stamvader Wessel van den Lo verzoent zich met de bis-
schop van Osnabrück; E. van de Loo: Het Loe-wapen en het 
haam (2); R. van de Loo: In memoriam Degenhardt baron de 
Loë [heer van kasteel Mheer, auteur stamreeks in Ned. Adels-
boek 1998]; L. van der Loo, N. Kuijten: De reis van travelbug 
Bruen van den Loe on the road.
Mededelingenblad Studiegroep Geslachten Drost, jg. 30, 
2021-2. Willem Raginus Drost. Hoe kwam hij in Noord-Holland 
terecht? [uit Hasselt in Overijssel]; Willempje Drost uit de 
schaduw [(1817-1864), meer bijzonderheden over haar verle-
den en ziekte bekend geworden]; Een warme zomer met een 
ijsberg [scanning en transcriptie archiefbestanden versneld 
door handschriftherkenningssoftware].
Nieuwsbrief Hettinga Stichting, 2021 nr. 40. B. de Vries: 
MyHeritage als hulpmiddel bij stamboomonderzoek; Y. Het-
tinga: Viglius van Aytta (1507-1577) – de grootste vergeten 
Fries [schema bloedverwantschap in de XIVe graad]; I. Okke-
ma-Hettinga: Ondernemen in coronatijd.
Uit welke Beker [Kroes], jg. 22, 2021 nr. 63. Archeoloog 
Richard Kroes (2) [verv.]; Henk Kroese maakte documentaire 
over Wittem [klooster]; Twee keer Andries Kroese; Theo Kroe-
ze, kunstschilder [1916-1988; met stamreeks 7 gen.]; De Zaan-
se Connectie is meer dan coronakunst [Merette Uiterwaal, 
fotograaf, en  Aron Kroes, kunstschilder].
De Veerkamp Krant, 2021 nr. 100. In memoriam Aad van Vliet  
en Loet Rijgersberg[levensschetsen]; H.C. Veerkamp: Corona-
vrij wandelen begraafplaatsen; Veerkamp ontmoet Veerkamp 
[Calandhal, vaccinatiepost; 8 generaties vanaf stamouders 
1775].
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