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Agenda 

 

Lezingen 

In Batavialand op zaterdagmiddag van 14.00 – 16.30 uur in de Ontginningszaal. 

DATUM ONDERWERP SPREKER 

   

   

   

   

 

Excursie 
 

 

Voorouderspreekuren. 

 

 

 
 

 

  

  

Als gevolg van de corona 
maatregelen zijn alle Lezingen, 

Excursies en Voorouderspreekuren 
tot nader order stopgezet. 
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Beperkingen door Corona 

 

 

 

 

 Bron: Website Rijksoverheid  

 

Zoals in bovenstaand overzicht is te zien hebben we nog geen mogelijkheden om weer activiteiten te 

plannen. Musea blijven dicht. Bibliotheken zijn ook niet open voor grote groepen. Daarnaast zijn we ons 

zeer bewust van het feit dat veel van onze leden tot de risicogroep behoren en dat maakt ons ook extra 

voorzichtig om mensen bloot te stellen aan grote risico’s op lezingen of andere samenkomsten.  We zien 

ook dat het vaccinatieproces nu voortvarend verloopt en volgens de deskundigen is de verwachting dat 

door de hoogte van de vaccinatiegraad en het aantal mensen dat door het virus besmet is geweest, de 

verspreiding van het virus tot een acceptabel niveau kan worden teruggebracht. Dat betekent dat er dan 

wellicht weer een aantal beperkende maatregelen kunnen worden geschrapt. We verwachten dat we 

eind september, begin oktober weer kunnen beginnen met de voorouderspreekuren en ook weer 

lezingen en andere bijeenkomsten kunnen organiseren.  
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Financieel verslag 2020 
 

   

 

         
            

            

            

                        

            

            

            

            

            

            

                        

                   

Uitgaven  2020   2020   2020   2019   2021 

   Begroting   Werkelijk   Verschil   Werkelijk   Begroting 

 1 Zaalhuur  €            -      €            -      €              -      €                -      €            -    

 2 Sprekers  €    650,00    €    142,00    €     -508,00    €        274,80    €    650,00  

 3a Afdelingsblad drukkosten  €            -      €            -      €              -      €                -      €            -    

 3b Afdelingsblad verzendkosten  €            -      €            -      €              -      €                -      €            -    

 3c 
Afdelingsblad ontvangsten / 
diverse uitgaven  €    200,00    €            -      €     -200,00    €                -      €    200,00  

 4 Bestuurskosten  €    250,00    €            -      €     -250,00    €                -      €    250,00  

 5 Promotie-activiteiten  €    100,00    €      48,80    €       -51,20    €                -      €    100,00  

 6 Bibliotheek e.d.  €    350,00    €            -      €     -350,00    €                -      €    350,00  

 7a 
Diversen kosten 
betalingsverkeer  €      75,00    €            -      €       -75,00    €          73,44    €      75,00  

 7b Diversen overige kosten  €    380,00    €    242,17    €     -137,83    €        374,75    €    380,00  

 7c Diversen overige inkomsten  €            -      €            -      €              -      €                -      €            -    

 7d Diversen reservering  €    300,00    €            -      €     -300,00    €        438,50    €    300,00  

  

Crediteuren (overlopende 
posten 2019)  €            -      €            -      €              -      €                -      €            -    

  Debiteuren  €            -      €            -      €              -      €                -      €            -    

  Totalen  € 2.305,00     €    432,97     €  -1.872,03     €     1.161,49     € 2.305,00  

            

                       

   Het bestuur van de NGV afd. Flevoland          

              

   W. van der Most P. Peeters    M.A.P.W. Kruijk    

              

   Voorzitter  Secretaris    Penningmeester    

              

              

   …………………………… ……………………………  ……………………………    

              

                       

            

 

  

Afdeling       Flevoland 

          2017 

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

Ingeschreven in het register van de K.V.K. te 

Amsterdam no. 40531257 

Financieel verslag 2020 
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Jaarverslag 2020 van de NGV  afd. Flevoland. 

 

Lezingen en bijeenkomsten. 

De eerste activiteit van onze afdeling was de Nieuwjaarsbijeenkomst op 18 januari 2020 in het 
Studiecentrum van Batavialand in Lelystad. De opzet van deze middag was het uitwisselen van informatie 
en het delen van kennis over stamboomonderzoek. Allereerst sprak Geert Baas over zijn familieonderzoek 
dat door zijn oom in 1938 al was opgestart. Later is dat onderzoek ook door zijn vader opgepakt en heeft 
hij zelf ook nog een paar generaties aan de stamboom kunnen toevoegen. Het familieboek waar hij in 
januari aan was begonnen is inmiddels klaar. Daarna was het woord aan Fred van der Zwan over zijn 
onderzoek van genealogisch en heraldisch onderzoek in Württemberg. Hij wist vele verhalen te vertellen 
over het tapijt van Bayeux. Hij liet ook diverse stamreeksen naar adellijke voorouders zien. Vervolgens liet 
Piet Peeters een door hem ontworpen spreadsheet model zien waarin je je bronmateriaal overzichtelijk 
kunt bijhouden.  Als je veel bronmateriaal (bijvoorbeeld geboorte-, trouw- en overlijdensakten) hebt 
verzameld, kan het zijn dat je door de hoeveelheid het overzicht verliest. Met dit model kun je in een 
oogopslag zien welke akten je al hebt en welke nog ontbreken.  Tot slot vertelde Linda Rorije over haar 
ervaringen met haar onderzoek. Het onderzoek was vastgelopen en bij toeval kwam zij in een archief in 
contact met iemand die haar veel nuttige informatie kon geven. Zij stamde af van een Engelsman die 
eeuwen geleden naar Nederland was gekomen. Na een tip ging zij naar Engeland om daar verder te 
zoeken en te achterhalen dat ze van hoog adellijke familie bleek af te stammen. 

Op zaterdag 22 februari ( het carnavalsweekend) verzorgde Antoinette Timmermans een heel 
interessante lezing met als thema “Feesten door de eeuwen heen”. Uitgebreid werd ingegaan op het 
ontstaan van de feesten. Van oorsprong zijn alle feesten heidense feesten, zoals de nieuwjaarsfeesten in 
Mesopotamië, de lentefeesten van de Romeinen, de offer- en midwinterfeesten bij de Germanen. Ook 
werd ingegaan op de ontwikkelingen van carnaval in de 19-de en 20-ste eeuw die hebben geleid tot onze 
huidige status van carnaval en de verschillen die er regionaal nog  zijn. Kortom een heel boeiend verhaal.  

En toen kregen we in maart te maken met de corona-maatregelen. Dat betekende dat in een klap alle 
activiteiten kwamen te vervallen. Voorouderspreekuren en lezingen gingen niet door omdat de locaties 
gesloten waren.  

Na de versoepelingen van de maatregelen in juni hebben wij  een proef gedraaid met een lezing in 
Batavialand in Lelystad. Op 19 sept j.l. was de lezing “De negen levens van Cornelis Goliath” door Ilja 
Mostert. Een klein aantal mensen had zich aangemeld en we hebben deze lezing gebruikt om uit te 
proberen of het mogelijk is om een lezing te organiseren met inachtneming van alle regels. We hadden 
van Batavialand 3 vergaderzalen tot onze beschikking gekregen, zodat we de 1,5 meter regel konden 
handhaven. De lezing was al enkele malen geannuleerd vanwege corona maatregelen. De aanleiding voor 
deze lezing was de expositie “De 9 levens van Cornelis Goliath (1617-1660) – Wereldberoemd kaartmaker 
in Zeeland en Zuid-Amerika”, die te zien was in het Zeeuws archief van 4 oktober 2018 tot en met 5 
oktober 2019. Ilja Mostert begon zijn lezing met het begrip serendipiteit. Dit is het verschijnsel dat men 
een belangrijke ontdekking doet, terwijl men naar iets anders op zoek was. Voor stamboomonderzoekers 
een bekend verschijnsel. Cornelis Goliath is beroemd geworden om zijn plattegrond van Middelburg. Deze 
plattegrond staat bekend als ‘de kaart van Goliath’. Ilja Mostert sprak uitgebreid over het zeer boeiende 
leven van Cornelis Goliath en de vele omzwervingen die hij heeft gemaakt over de wereld in dienst van 
de WIC en later de stad Middelburg. Een zeer geslaagde lezing.  

Maar als gevolg van de nieuwe strengere regels is in september besloten dat we voorlopig hier niet mee 
door kunnen gaan. 
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De lezing over genealogisch onderzoek in Suriname door Huub van Helvoort wordt verschoven naar 
volgend jaar. 

Excursies. 

De geplande excursie in november naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is vervallen en we zullen 
ons best doen om dit volgend jaar weer op de agenda te krijgen.  

Voorouderspreekuren: 

Vanaf april zijn alle voorouderspreekuren stopgezet. Enerzijds omdat de locaties gesloten waren en 
anderzijds omdat een groot deel van de mensen, die de voorouderspreekuren bemannen in de risicogroep 
vallen en wij het niet verantwoord vonden om hen aan die gevaren bloot te stellen. In Lelystad zijn de 
voorouderspreekuren niet meer in de Flevomeer Bibliotheek, maar in het Studiecentrum van Erfgoedpark 
Batavialand. In juni is overleg geweest met De Nieuwe Bibliotheek In Almere-Stad om samen te kijken 
naar de alternatieven voor de voorouderspreekuren. We hebben toen de toezegging gekregen dat we een 
kleine vergaderruimte konden reserveren voor gesprekken met een of twee personen aan tafels met 
spatschermen en eventueel een extra beeldscherm. We hebben hier slechts een enkele gebruik van 
kunnen maken omdat door nieuwe beperkende maatregelen ook dit niet langer mogelijk was. Ook op 
andere locaties zijn de voorouderspreekuren tot nader order stopgezet. Ter vervanging van de 
voorouderspreekuren hebben we een tijdelijke website “www.ngv-flevoland.nl” geopend om de leden de 
gelegenheid te geven vragen te stellen die anders op de voorouderspreekuren gesteld zouden worden. 
Hier is echter weinig gebruik van gemaakt. 

Genealogica 

Ook dit jaar is het weer gelukt om 3 interessante edities samen te stellen van ons afdelingsblad 
Genealogica. Deze worden digitaal verstuurd naar alle leden en worden digitaal bewaard bij de 
bibliotheek van de NGV Afdeling Flevoland in het Studiecentrum van Batavialand in Lelystad. Ook hier zijn 
afdelingsbladen van andere afdelingen van de NGV ter inzage beschikbaar. 

 

Website NGV. 

De website van de NGV “www.ontdekjouwverhaal.nl” is als gevolg van technische onvolkomenheden en 
veiligheidsissues uit de lucht gehaald en opnieuw opgebouwd op “www.ngv.nl”. Hierdoor zijn de 
afdelingspagina’s al enige tijd niet beschikbaar. Er wordt door het ICT team hard gewerkt om alles weer 
in de lucht te krijgen, maar ook hier had men te maken met tegenslagen als gevolg van ziekte en de corona 
pandemie.  

Financiën 

In de AV van november 2019 is het besluit genomen om de functie van de afdelingspenningmeester op te 
heffen. De wordt vervangen door een “budgethouder”, die de contactpersoon wordt tussen de afdeling 
en de penningmeester van het HB. De afdelingen hebben de vrijheid om de huidige benaming van 

penningmeester te blijven gebruiken en dat blijven wij dus ook doen. Ook de bankrekeningen van de 
afdelingen werden opgeheven, hetgeen tot een substantiële kostenbesparing leidt.  

Ledenvergadering. 

De Algemene Ledenvergadering die gepland was in maart is niet doorgegaan. In de Genealogica van 
oktober hebben we het Jaarverslag 2019 en het financieel verslag 2019 gepubliceerd. We hebben de leden 
de mogelijkheid geboden om hier hun goedkeuring aan te geven en ook om vragen te stellen over 
gevoerde beleid en de financiën via ons mailadres en eigen website. Helaas is hier maar door een enkeling 

http://www.ngv-flevoland.nl/
http://www.ontdekjouwverhaal.nl/
http://www.ngv.nl/
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gebruik van gemaakt. We hadden gevraagd om voor 1 november te reageren, anders zou het lid 
toegevoegd worden aan de lijst met “ja-stemmers”. Het beleid en het financieel verslag zijn met overgrote 
meerderheid van stemmen aangenomen. 

Samenwerking met De Nieuwe Bibliotheek.  

Na de versoepelingen van de corona maatregelen in juni zijn we in gesprek gegaan met De Nieuwe 
Bibliotheek in Almere-Stad om te kijken wat er nodig was om de voorouderspreekuren door te laten gaan 
en of dit te realiseren zou zijn. Wij danken de medewerkers van De Nieuwe Bibliotheek voor de positieve 
houding en inzet om onze wensen, binnen beperkte wettelijke mogelijkheden, toch te realiseren.  

Jubileumnummer van GENS NOSTRA.  

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Gens Nostra heeft de redactie bedacht dat om een 
jubileumjaargang te maken. Uitgaande van 6 nummers is Nederland verdeeld in 6 regio's. Per nummer 
wordt één regio in de schijnwerper gezet. Elke regio krijgt de kans om zich met een bijzonder onderwerp 
in het zonnetje te zetten. Samen met de regio Utrecht, Gooi/Eemland en Flevoland kregen we het motto 
“Oud Land - Nieuw Land” toebedeeld. Antoinette  Timmermans schreef samen met M. Fransen en een 
toevoeging van de redactie een artikel over “Flevoland -Nieuw Oud Land”.  Een verhaal over oud land dat 
ooit ten onder is gegaan in de strijd tegen het water. Na de bouw van de Afsluitdijk werd het land 
ontwikkeld voor landbouw, wonen en werken, natuur- en recreatie. Waar kwamen de bewoners vandaan 
en welke familieverhalen brachten zij mee. Piet Peeters schreef een artikel over de Zuiderzeesteunwet. 
De bouw van de Afsluitdijk en de inpoldering van de voormalige Zuiderzee hadden een grote impact op 
de visserij en de aanverwante bedrijven rondom de Zuiderzee. De overheid was zich ervan bewust dat er 
een gepaste schadeloosstelling moest komen voor de vissers en de aanverwante bedrijven. Met beide 
artikelen hebben we een bijdrage geleverd aan de zesde editie van deze jubileumjaargang. 

Erfgoedpark Batavialand en de bibliotheek van de NGV-FLE. 

Een onmisbare partner van de NGV Afdeling Flevoland is Erfgoedpark Batavialand in Lelystad. Op deze 
locatie worden de bijeenkomsten van de afdeling gehouden. En sinds februari 2020 ook de 
voorouderspreekuren. De bibliotheek van de afdeling wordt beheerd door Batavialand en is toegankelijk 
voor het publiek in het Studiecentrum van Batavialand. Onlangs werd de bibliotheek uitgebreid met 
kwartaalbladen van andere afdelingen, het overgrote deel digitaal. Deze digitale uitgaven worden door 
Batavialand gearchiveerd en zijn voor raadpleging beschikbaar. Ook tijdens de corona-pandemie werd 
door Batavialand constructief meegewerkt in het zoeken naar oplossingen om lezingen mogelijk te 
maken, uiteraard alles binnen de wettelijke kaders.  

 Corona en de gevolgen voor onze vereniging. 

De corona pandemie die sinds het begin van het jaar ons land in zijn greep houdt heeft ook grote gevolgen 
gehad voor onze vereniging. Nagenoeg alle activiteiten zijn stopgezet. Enkele van onze leden hebben aan 
den lijve ondervonden wat een corona besmetting met je doet. Omdat veel van onze leden qua leeftijd 
tot de risicogroep behoren was het voor het bestuur duidelijk dat de activiteiten stopgezet moesten 
worden om het risico op besmetting tot een minimum te beperken. We hebben in juni  een lezing 
georganiseerd onder strikte voorwaarden omdat op dat moment de overheidsmaatregelen enigszins 
versoepeld waren. Toen de besmettingen in het najaar weer opliepen was het duidelijk dat we geen 
vervolg konden geven aan die proef . 
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Wisselingen in het bestuur. 

In november heeft onze voorzitter Antoinette Timmermans te kennen gegeven om per direct haar taken 
als voorzitter neer te neerleggen om persoonlijke redenen. Om het bestuur toch compleet te maken is 
besloten dat Willy van der Most de voorzitterstaken op zich neemt en dat Piet Peeters de taken als 
secretaris van Willy overneemt. Ook heeft Peter Bedeker aangegeven volgend jaar te willen stoppen als 
bestuurslid. Na 12 jaar wil hij het stokje overdragen aan anderen. Dat betekent dat we op korte termijn 2 
vacatures moeten invullen. Wij hebben inmiddels een oproep gedaan aan de leden om zich beschikbaar 
te stellen voor een van de vacatures. Wij hopen op de eerstvolgende ledenvergadering, ergens in het 
voorjaar, weer een compleet bestuur te presenteren. Ook willen we Antoinette en Peter bedanken voor 
hun enthousiasme en het vele werk dat zij hebben verricht voor de afdeling. 

Namens het bestuur:  Piet Peeters , secretaris a.i. 

 

 

Ook dit jaar lukt het niet om de Algemene Ledenvergadering te organiseren zoals we dat gewend waren. 

Wij hebben het Jaarverslag 2020 en het Financieel verslag 2020 opgenomen in deze editie. Om u ook nu 

gelegenheid te stellen om schriftelijk vragen en/of opmerkingen cq aanvullingen te sturen naar het 

bestuur hebben wij een beknopt antwoordformulier ontworpen dat u binnenkort in de mail ontvangt  . U 

hoeft alleen maar op de button “FORMULIER INVULLEN” en u komt direct in het vragenformulier. U kunt 

de vragen beantwoorden met JA of NEE en per vraag is er een tekstblok waarin u uitgebreid uw mening 

kunt geven. Aangezien wij formeel de goedkeuring voor het jaarverslag en het financiële verslag en ook 

de goedkeuring voor het gevoerde beleid in 2020 moeten vastleggen is het voor ons belangrijk om uw 

feedback te krijgen. Wij hopen alle formulieren uiterlijk 26 mei a.s. in gevuld binnen te hebben omdat wij 

deze gegevens moeten overleggen aan het HB uiterlijk op de Algemene Vergadering die gehouden wordt 

op 29 mei a.s. Daarna zullen wij alle opmerkingen analyseren, terugkoppelen en eventuele vragen 

beantwoorden. Conform de statuten moeten wij onderstaande gegevens aan de secretaris van het HB 

beschikbaar stellen :  

1. Het jaarverslag na de vaststelling door de afdelingsledenvergadering. 

2. Het financiële jaarverslag na de goedkeuring door de afdelingsledenvergadering.  

 

Wij hopen dat we er zo in geslaagd zijn om op een voor u gemakkelijke manier uw goed- of afkeuring te 

geven aan het jaarverslag, het financiële verslag en het gevoerde beleid. Wij zijn ons terdege bewust van 

het feit dat dit niet de meest sympathieke weg is om een jaarvergadering af te handelen. Wij zien op dit 

moment geen mogelijkheden om een bijeenkomst te organiseren waarbij iedereen fysiek aanwezig kan 

zijn. En we moeten wel de goedkeuring van het financiële verslag en de vastlegging van het jaarverslag  

doorgeven aan het HB . We kijken uit naar jullie reacties.  

 

 

  

Algemene Ledenvergadering 2021 
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In onze nieuwsbrief van april j.l. hebben wij melding gemaakt van de vacatures in het 

afdelingsbestuur. Tot heden is daar nog geen respons op gekomen. Toch willen wij daar 

nogmaals de aandacht op vestigen. Zonder nieuwe aanmeldingen komt er heel veel werk 

terecht bij de overgebleven bestuursleden. Specifieke opleiding en kennis is niet vereist. 

Wat wij vragen is een gezond verstand en wat vrije tijd. Natuurlijk moet u wel 

geïnteresseerd zijn in genealogie. U wordt niet voor de leeuwen gegooid. We gaan samen 

met de kandidaten een inwerkperiode bepalen om vast te stellen waar hij/zij het beste tot 

zijn recht komt. Daarna moet de benoeming formeel worden bevestigd door de Algemene 

Ledenvergadering.   

Belangstellenden kunnen zich aanmelden op het mailadres secretaris-fle@ngv.nl.  

 
 
 

 
 
 

Ook hebben wij in onze laatste nieuwsbrief vrijwilligers gevraagd voor de 

voorouderspreekuren in Dronten en Swifterbant . Ook hier zijn nog geen aanmeldingen 

binnengekomen. Zeker nu we verwachten eind september, begin oktober weer de 

voorouderspreekuren op te starten is het belangrijk dat we enthousiaste mensen hebben 

zitten die leden en niet-leden verder kunnen helpen met vragen over stamboomonderzoek 

of programma’s zoals Aldfaer en GensDataPro. Jouw enthousiasme is het sterkste wapen 

dat je hier in de strijd moet gooien. Natuurlijk is het wel een voordeel als je enige 

basiskennis van de computer hebt. Wij willen ook graag onze leden in Dronten en 

Swifterbant verder helpen als ze met vragen zitten over hun onderzoek. Wij kijken uit naar 

je aanmelding op mailadres : secretaris-fle@ngv.nl. 

 

 

Vacatures in het bestuur. 

Vrijwilligers voor het voorouderspreekuur in Dronten en 
Swifterbant 

mailto:secretaris-fle@ngv.nl
mailto:secretaris-fle@ngv.nl
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Fred van der Zwan is een actief lid van onze afdeling en staat onder andere bekend als de specialist op het 

gebied van de Heraldiek en als onderzoeker in Duitsland (Württemberg). Hij is secretaris van de WGOD 

(Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland). 

We hebben hem gevraagd of we hem mochten interviewen aangezien we benieuwd zijn naar zijn 

drijfveren en hoe hij aan zijn grote kennis komt. 

Vraag: Wanneer ontstond de interesse in de familiegeschiedenis? 

Antwoord: Al op 14-jarige leeftijd wilde ik uitzoeken of de verhalen van mijn voorouders zowel van 
moeders- als van vaderszijde waar waren. Ze komen allebei uit Scheveningen. In Scheveningen zijn  
er de straatnamen met de naam Cornelis Jolstraat, Jacob Pronkstraat en Frankenslag. 
(Frankenslag: naar Pieter Franken van der Zwan, kerkmeester en mijn meerbetoudovergrootvader). 
Mijn moeder heeft de naam Jol en in Scheveningen wonen veel mensen met deze naam. Dit maakte de 
belangstelling voor mijn (Scheveningse-) afstamming compleet. Later kreeg ik ook belangstelling voor de 
heraldiek. Ik ben altijd leergierig geweest. Ik heb me ook verdiept in Nederlandse onderscheidingen. Zelf 
heb ik er vanuit mijn werk als onderofficier in de Koninklijke Landmacht een aantal en voor mijn 
activiteiten in Lelystad heb ik de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.  
 
In de lezing van Ilja Mostert op 19 september 2020 gaf Fred aan dat hij via zijn vader en moeder twee 
broers Jol als voorouder heeft, die voor de VOC en de WIC werkten als opperstuurman en kapitein. Een 
derde broer was admiraal. Hun namen zijn: Meyndert Cornelisz Jol, Zyvert Cornelisz Jol en (Luitenant -
admiraal WIC) Cornelis Cornelisz Jol. 
 
Tussendoor vertelde hij wat de Frankenslag betekent. Van ’s-Gravenhage naar het strand bij Scheveningen 
is de eerste bestrate weg van Holland aangelegd, de Scheveningse weg. Een met de voeten uitgesleten 
pad over / in de duinen heet slag en dat pad liep van de Scheveningseweg naar de duinpan (dal in de 
duinen) “Het Hooij Velt”. Deze duinpan was in altijddurende erfpacht bij / van Pieter Franken van der 
Zwan. Vandaar de naam Frankenslag. 

 
 
Vraag: Ben je na je beroepsdiensttijd in het leger gebleven? 
 

Antwoord: Na mijn middelbare school heb ik me op 17 jarige leeftijd aangemeld als vrijwilliger en ben ik 

5 jaar in beroepsdienst geweest bij de KL. Na deze periode werkte ik als administrateur bij het Ministerie 
van Financiën. Ik heb de opleiding tot commies der Domeinen gevolgd en door studie heb ik me 
bekwaamd in HBO privaatrecht. Als lid van het Korps Nationale Reserve ben ik als onderofficier ( -
instructeur) werkzaam geweest bij de Koninklijke Landmacht, laatstelijk als adjudant-onderofficier in de 

Interview met Fred van der Zwan 
Door Antoinette Timmermans en Peter  Bedeker  
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functie van compagnieadjudant. Ik ben bijvoorbeeld naar Kreta geweest om er de manschappen, die uit 
Afghanistan kwamen, weer te laten omschakelen van een oorlogssituatie naar de Nederlandse 
maatschappij. Door de Dienst Domeinen werd ik in Lelystad gestationeerd en daar heb ik via de kerk mijn 
vrouw leren kennen. Ik ben in mijn genealogische zoektocht nieuwsgierig geworden naar de geschiedenis 
eromheen en heb me daarin verdiept. Ben ook actief voor de historische en genealogische vereniging 
Scheveningen. 
 
Vraag: Je hebt meegewerkt aan het boek Van Aken naar Scheveningen. Staan hier alle Scheveningse 
families in, die rond 1750 in Scheveningen woonden? 
 

Antwoord:  Nee, het is de kwartierstaat van Johannes Frederik Baumann (overleden in 1795). Hij was van 
maart 1765 tot april 1766 matroos op het ‘s landsschip van oorlog “De jonge prins van Oranje”. In 1766 
was hij meester chirurgijn in de grenadierscompagnie van het 1e bataljon Hollandse gardes en later 
chirurgijn te Scheveningen. In 1788 was hij adjudant van de schutterij. Hij trouwde en overleed in 
Scheveningen. Zijn ouders kwamen uit Duitsland. Hierdoor speelt de voorgeschiedenis zich voornamelijk 
af in Duitsland (Württemberg). In het boek zijn ook de nakomelingen van Johannes Fredrik Baumann in 
kaart gebracht. 
 
De mede auteur van het boek Van Aken naar Scheveningen is onverwachts overleden. Het plan was om 
een tweede boek te schrijven met de titel Van het Zwarte Woud naar Scheveningen. Hierin wilden ze 
eventuele fouten en hiaten uit het eerste boek corrigeren en alle nieuw gevonden informatie over de 
personen in de kwartierstaat die ze in hun zoektocht tegen zouden komen, opnemen. Fred heeft heel veel 
nieuwe informatie boven water gekregen en ook bestaande kwartieren herschreven.  
Ter voorbereiding op het boek heeft Fred al een artikel geschreven: “Seeliglich in seinem Sessel 
eingeschlafen”, een uittreksel van deze studie over rouwborden/epitafen is in Gens Germana 2017-
2,opgenomen.  
 
Vraag: Als je met genealogisch onderzoek bezig bent, wanneer is de persoon, die je tegenkomt familie en 
wanneer een verwant? 
 
Antwoord: Bij familie heb je het over maximaal tot de 6e graad. Daarna heet het bloedverwantschap en 
bij aangetrouwde personen heb je het over aanverwantschap. In het programma De erfgenaam kom je 
tegen, dat de erfenis alleen uitgekeerd wordt als de erfgenaam maximaal tot de 6e graad staat van de 
overledene. 
 
Hier komt Fred zijn juridische kennis aan bod. Tot slot komt hij nog met wat vragen aan ons, zoals waar 
komen de uitdrukkingen “Het hoekje om gaan” en “Je hachje redden” vandaan? De uitleg van hem is dat 
de gegoede Amsterdamse burgerij over de Vecht naar hun buitenverblijf gingen en een lijk over de Vecht 
via een zijvaart naar de joodse begraafplaats werd vervoerd. Hachje betekent een brok spek, dat aan een 
haak boven het bed van een soldaat hing aan boord van een schip in de 17de eeuw. (VOC, WIC en ’s-Lands 
Marine) Dit was (een deel van) zijn maaltijd en als een ander hiervan een stuk afsneed dan had je pech, 
want je kreeg niets anders. Hiermee geeft hij aan dat hij breed geïnteresseerd is en alles tot de bodem 
uitpluist. 
 
Fred vermelde een altijd durende erfpacht bij het Catshuis. Wat was dit?. Erfpacht wordt gevestigd voor 
een bepaalde tijd. Bijvoorbeeld 50 of 100 jaar. Als een erfpachtrecht wordt gevestigd met wel een 
begindatum maar geen einddatum, heet z’n recht ALTIJDDUREND.  Een eeuwig durend erfpachtrecht 
bestaat niet. Een eeuw is 100 jaar, dus vestig je een erfpachtrecht voor een bepaalde tijd. Eeuwig betekent 
geen begin en geen eind. 
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Acte no. 204 d.d. 21 september 1764 compareerden  

de kerkmeesters Martinus de With, Bastiaan van der Harst,  

Pieter Franken (van der Swan) en Simon Berkenbos Blok. 

Zij hadden van de Heeren Schout, Burgemeesteren en 

Schepenen van ’s-Gravenhage geleend op 7 december 1763  

de som van ƒ 4.000,-- “tot het maken van een orgel”. 

Zij zouden per jaar aflossen ƒ 100,-- wel meer dog niet minder.  

Zij verbinden ter nakoming alle kerkegoederen.  

Getuigen Samuël de Zoete junior en Cornelis de With. 

Allen ondertekenen met hun naam. 

 

VI    PIETER FRANCKE (VAN DER ZWAN)   1694 – 1779  meerbetoudovergrootvader 

        x 1721 Trijntje Cornelisdr. Toet            1698 – 1771 

        | 

VII   VRANCQ VAN DER ZWAN                       1739 – 1813 

         x 1760 Guurtje van Duyvenbode         1737 – 1802 

         | 

VIII  FRANK VAN DER ZWAN                         1782 – 1860 

         x 1803 Kniertje Spaans                          1784 - 186.  

         | 

IX    KORNELIS VAN DER ZWAN                    1822 – 1887 

        x 1864 Helena Grootveld               1825 - 1900 

        | 

X     ZIER VAN DER ZWAN                                1867 – 1939 

        x 1887 Barendina Dijkhuizen                  1867 – 1933  

        | 

XI    CORNELIS VAN DER ZWAN                    1890 – 1971 

        x 1913 Arendje Verbaan                         1888 - 1989 

        | 

XII   JACOBUS VAN DER ZWAN                      1926 - 1997 

        x 1948 Maria Cornelia Jol                        1926 - 1988 

        | 

XIII FRED VAN DER ZWAN                    1951 -  

 

  

 

© SCÉVENINGHE 
Lelystad, 18 november 2020. 
 

 

 

Kerkmeestersbank – Oude kerk Scheveningen  

 

 

 

Oude kerk 

Scheveningen. 

 

 

 

Orgel Oude kerk Scheveningen. 

Wapens van  

(Scheveningen) 

 

Martinus de With.  

Pieter Franken van der Swan 

Simon Berkenbos Blok 

Bastiaan van der Harst 
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Hooy Velt. 

 

Oud familiebezit 

Van der Zwan 

 

Thans straatnaam 

FRANKENSLAG 
 

Scheveningseweg 

 

Eerste bestrate weg 

in Nederland. 

 

Begin:  

paleis Noordeinde 

(woning van de 

prinsen van Oranje) 

Einde: 

Oude Scheveningse 

kerk. (nabij de kust 

van de Noordzee) 
 

Zorg Vliet 

 

Buitenplaats van 

Jacob Cats. 

 

Thans heeft het 

huis de naam 

CATHUIS en is 

de ambtswoning 

van de premier.  
 Paleis 

Noordeinde. 

 

Thans 

werkpaleis van 

Z.M. de koning 
 

 
 

Lelystad, 10 mei 2020. 

© Scéveninghe  
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In mijn zoektocht om mijn familiegeschiedenis samen te stellen, kwam ik 

erachter dat de geschiedenis in een aantal delen is te hakken. Hoewel mijn 

achternaam, op de huidige schrijfwijze, pas in ±1488 voor het eerst 

verscheen, bleek dat de familie ouder was. Nadat ik de nodige literatuur 

had doorgeworsteld, kwam ik erachter dat de oorsprong van de 

stamboom lag in de plaats Doornik in Vlaanderen.  

In 1182/1188 werd gewag gemaakt van ene Jehan de Camphain, 

schildknaap en later ridder. De naam verscheen in 1223 nogmaals , maar 

nu met de titel ridder in Rijssel, maar met de voornaam Johannes. Omdat 

er zeer weinig op schrift staat uit die periode, neem ik aan, dat het hier 

gaat om een zoon van de schildknaap/ridder, vermeld in 1188. Wat wel is gebleven zijn de kleuren van 

zijn wapenschild. Azuur blauw schild met een staand zilveren gelijk kruis. 

De beschrijving van het wapenschild is terug te vinden in het wapenboek van Rietstap, Armorial général, 

deel 7, wapenschilden. Dat dit schild ook daadwerkelijk binnen mijn familie was, is gebleken uit een 

grafsteen, met inscripties, dat was gelegd in de St. Donaas kathedraal in 1477.  

 

Tekening A : Wapen van Marguarite filia Gilles de Camphin 

Een 2e wapenschild is teruggevonden in de Onze Lieve vrouwenkerk in Brugge, gedateerd 1371, alleen 

gaat het hier om een geel schild met een rood chevron en rechts een korenschoof. 

 

Tekening B : Wapen van Jan Camphin 

Adellijke-, Edele-, Burgerlijke afkomst  door Joop Campfens 
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Beide tekeningen komen uit de boekenserie van Curieuse vergaderinge van alle de inscriptien ende 

verbeeldingen der tomben, epitaphien, cabinetten van wapenen ... de welcke in de kercken, cloosters, 

ende capellen binnen de stad van Brugge gevonden worden , geschreven door Charles-François Custis in 

de 18e eeuw. 

Met een grote sprong naar de 19e eeuw. In Arnhem werd geboren op 27 februari 1809, Eduardus 

Franciscus Campfens, hij overleed op 26 juli 1895 in Gent. Hij werd pater Augustijn en was omstreeks 1850 

verbonden aan het kabinet van Paus Pius IX, maar deed zijn opleiding in het Augustijnenklooster 

Sant’Agostino in San Gimgnano in Toscane Italië. In dit klooster is een muurschildering van hem, als 

eerbetoon aan zijn goede daden als pater. Op de schildering is het wapen van de familie terug te vinden. 

      

Foto A : Foto's door mijzelf gemaakt in 2012 

Met de gegevens die ik nu heb, (door de Corona-epidemie kon een gepland onderzoek in Brugge en 

Doornik in het voorjaar van 2020 niet doorgaan) valt er een gat van ongeveer 80 jaar en kon ik de draad 

weer oppakken, in Brugge, op 10 augustus 1302, het jaar van de Guldensporenslag, op 11 juli 1302 bij 

Kortrijk. Volgens het regestenboek, Section Première, Inventaire des Chartes, door L.Gillodts-van Severen 

uitgegeven in 1871, regest nr. 173, komt Jan Camphin ter sprake, als ontvanger van een vergoeding, voor 

het onderdak geven in zijn hostel, aan signeur Biernant de Lambiel en verzorging van zijn paard en harnas. 

Helaas staat het juiste bedrag niet genoemd. Wederom in augustus 1303 wordt het hostel van Jan 

Camphin genoemd in Regest 190, als leverancier van kruiden. 
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In 1305 verschijnt de naam Jan Camphins in het Poortersboek van Brugge.  

 

Tekening C : afb. voorbeeld uit het Poortersboek stad Brugge (genoemd is Jan fs (filius) Camphins)  

Aangezien het stadsbestuur van Brugge al in 1280 had bepaald dat men minstens 1 jaar en 1 dag, in de 

stad Brugge moet hebben gewoond, tevens minimaal 25 jaar oud zijn voordat men Poorter werd, kan 

ervan uit worden gegaan dat hij daar al sinds 1304 woonde, wat ook blijkt uit de 2 regesten van 1302 en 

1303. In 1305 werd hij in het register van Handelaren genoteerd, als Makelaar. In die tijd een handelaar 

in alle goederen die niet door Ambachten of Gilden werden verhandeld. Aangezien Brugge in het begin 

van de 14e eeuw al een middelpunt was van handel, uit Engeland, Duitsland en Frankrijk en het Vlaamse 

achterland, was er genoeg te handelen.  

Hij had als Makelaar een begin kapitaal en was minstens 25 jaar oud. Of hij getrouwd was, is niet bekend, 

maar ga er wel vanuit, ook dat hij kinderen had. Hij had in ieder geval minstens 1 zoon, geboren omstreeks 

1300. De zoon, Jan genaamd, deze huwde omstreeks 1325 in Brugge met , Kateleine, de dochter van Jans 

van der Lecke. Jans komt voor in het register van handelaren in 1330.  

Jan Camphin (geboren in 1300) werd in 1330-1331 benoemd als Schepen (sr 1332-1333, fo.29r). Dit luidde 

een periode van jaren in dat de familie een belangrijke invloed had in de stad Brugge. Uit de 

stadsrekeningen van Brugge kan worden opgemaakt dat in de periode van 1338-1343 de stad Brugge 

betaalde voor – van huushueren vande stede husen-, dus voor de huur van een huis in de stad. (sr 1338-

1343, per 2 jaar, fo 17r, 19r, 17v, 18r en 17r). Ook betaalde de stad Brugge voor ridders ende boden- 

tussen 1335 en 1337 (sr 1335-1337, fo 82r-87r en 85v-91r). 

Jan Camphin (geb. ± 1300) wordt ook genoemd in Regesten 495 en 496, 13 november 1353, van het 

archief van den Nassauschen Domeinenraad geschreven door Dr. S. W. A. Drossaers. Deze regesten gaan 

over het transporteren van grond aan het St Janshuis en aan het Heilige Geesthuis ter Potterie te Brugge. 

De twee originele regesten lagen opgeslagen in het Nationaal Archief in Den Haag en zijn intussen 

overgebracht naar het Rijksarchief in Brugge. 

 

Jan Camphin (geb. ± 1300) is mogelijk 

omstreeks 1355 in de adelstand 

verheven, omdat op regest 512 van 12 

april 1355 zijn zegel was veranderd van 

een rond model met kruis in een rond 

model met chevron en korenschoof. Hij 

overleed omstreeks 1370. 

      

 

Foto B : zegel en afdruk van het zegel. 
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Deze afbeeldingen zijn afkomstig uit het Algemeen Rijksarchief België, Chartes diverses, chartes aux n* 

bleues, 9067, inventaire de la collection de moulages de sceaux des archives générales du Royaume, 

30501 – 31000 ˃30794, Empreinte de sceau de Jan Camphin, échevin de Bruges, 28 november 1387. 

Kateleine bleef achter met kinderen, hoeveel is niet bekend, maar minstens 2 zonen, 1 hoe toepasselijk 

eveneens Jan genaamd en Hendrik, deze laatste wordt in 1366 genoemd als notaris, als opsteller van het 

testament van Isabele van der Vert. stadsarchief Tielt – o.a. – nr. 1716/1366. 

Jan zou omstreeks 1333 in Brugge geboren zijn. In 1358 verscheen hij in het bestuur van de stad Brugge, 

niet ongebruikelijk voor die tijd was dat de oudste zoon van een raadslid of Schepen aanschoof in de raad, 

als raadslid 12, in 1360 als schepen 11 en in 1369 als Tresorier, totaal zou hij 22 ambtsjaren vervullen. De 

lijst van ambtelijke functies behelst o.a. Hoofdman van St. Jakobs, diverse malen Schepen, diverse malen 

raadslid, burgemeester van de raadsleden en burgemeester van de Schepenen, Hoofdman van St Jans, 

Deken van de ambacht van de Makelaars en Deken van Onze Lieve Vrouw. Ook was hij Kerkmeester van 

de Onze Lieve Vrouwkerk en had het Voogdijschap van het St. Juliaansgesticht.  

Tussen 1379 en 1385 was er sprake van de zogenaamde Gentse opstand tegen Brugge, tijdens een van de 

gevechten, sneuvelt een neef van Jan Camphin, de Ridder Jehan de Camphin, Heer van Quesnes en 

Wastine en gehuwd met Elisabeth Phelich de Bersée.  

In 1381 kreeg hij de opdracht om testamentuitvoerder te zijn over de nalatenschap van Baluidus Le Vos 

(Regesten III pag. 259, door Schouteet). Weduwe is Maria de Vos, een bastaarddochter van Jacob van 

Lichtervelde.  

Naast alle taken die hij had, was hij ook regelmatig de aangewezen persoon om onderhandelingen te 

verrichten buiten Brugge in het belang van de stad. Al vroeg in zijn ambtelijke loopbaan kreeg hij van het 

Brugse stadsbestuur de opdracht als gevolmachtigd afgevaardigde van Brugge, samen met 3 anderen naar 

Lübeck in Duitsland te gaan om een overeenkomst te treffen met de Duitse Hanse. In het Hanse boek van 

Lübeck staat een verkort verslag. Regest 726 fo.74-no.9 en fo 94-no.2. 1391.  

 

Fragment  A :Fragment uit Hansisches Urkundenbuch, band 5 door Karl Kunze 1899 

Zo was hij betrokken bij het beleg van Oudenaarde in september 1381 en werd hij naar Termonde 

gestuurd voor de conferentie voor het overleg van de vrede van Tournai Regest 645, fo 72 en 73 en fo 36. 
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In februari 1388 reisde hij naar Parijs met een brief voor de Franse Koning en eind december van dat jaar 

ging hij als ordonnans van Philips naar Gent en Atrecht. 

Dan in oktober van 1395, regest 788, de belangrijke bouw van de Kruispoort, waar hij als een soort 

opzichter namens het stadsbestuur moest zorgen voor de bouw. Het regest 788 is een zeer uitgebreid 

stuk voor die tijd en er werd uitgebreid in beschreven hoe stenen en houten balken er uit moesten zien. 

Evenals wat wel en niet mocht tijdens de bouw. De Kruispoort bestaat nog steeds in Brugge. 

In 1397 kreeg Jan Camphin samen met zijn Catherine het levenslange vruchtgebruik van het buitengoed 

Beaupré in Sint-Kruis bij Brugge als gift van Walleran, graaf van Ligney en Saint-Pol, heer van Fiennes en 

Burggraaf van Rijsel.  

Omstreeks 1399-1400 als Jan Camphin “Burgemeester der Schepenen” is wordt hij belast met het 

afhandelen van de aankoop van de Heerlijkheid Assebroek door Jacob van Lichtervelde, die dan Heer van 

Coolskamp is. Jan Camphin wordt eveneens genoemd als neef van Van Lichtervelde. Dit deel van mijn 

onderzoek heb ik nog niet kunnen bevestigen. 

In 1403 richten o.a. Jan Honin en Jan Camphin de “Confrérie van de Heilige Drievuldigheid” op, zo vermeld 

in het boek van Schouteet Regesten IV pag. 185. Mogelijk als tegenhanger van de onregelmatige rondgang 

van het Heilig Bloedprocessie, die regelmatig werd verstoord door opstandelingen, dronken huurlingen 

en onenigheid over geld voor de bewaking en de toortsen tijdens de processie.  

De oprichting van de confrérie was mogelijk de opmaat van zijn tegenstanders onder leiding van Lieven 

en Niclaeys de Zoutere van Scuttelaere om Jan Camphin, toen burgemeester en Schepen Jan Honin en 

enkele andere personen bij Hertog Jan zonder Vrees aan te klagen. Ondanks het verzet van een groot deel 

van de Brugse bevolking werden zij in 1407 uit Brugge verbannen, waarbij alle bezittingen werden 

geconfisceerd, voor een periode van 50 jaar. Uit de Jaer-Boecken van Brugge blijkt: “Dese persoonen 

waeren allegader seer bemint van het gemeente, en hadden vele voor het welvaeren van de Stad gedaen”. 

Uit de Jaarboeken is gebleken dat Camphin en Honin naar Engeland waren vertrokken. Volgens regest 

925, 17 januari 1414 is een 1e remissiebrief opgesteld namens de Hertog waarin vermeld was dat Camphin 

zijn straf naar eer had ondergaan en zoveel aan bezit had ingeleverd dat hij weer terug mocht keren naar 

Brugge en Vlaanderen. Op 21 juni 1414 werd een 2e remissiebrief opgesteld en hierop kwam Jan Camphin 

weer terug in Brugge en mocht van de Hertog ook weer openbare ambten vervullen.  

Volgens de Compte rekeningen van de stad Gent (C1420/1421, fo 82-no4) werd hij Baljuw van Gent. 

Hiertussen zou hij na 1416 zijn aangesteld tot raadsheer in de Raad van Vlaanderen als raadsheer van de 

Graaf van Charolais, Hertog Filips de Goede, de Hertog van Vlaanderen en vertrokken zijn naar het paleis 

Coudenberg in Brussel. (NB het laatste volgens DBNL, maar nog geen bewijs van gevonden in de vorm van 

rekeningen of verslagen). 

Omstreeks 1440 wordt in Brussel geboren Jehan/Johannes Camphin, hij trouwde omstreeks 1464 in de St 

Gudela Kerk in Brussel, de naam van zijn echtgenote is onbekend, maar omstreeks 1465 werd 

Joahnnes/Jan Campfens geboren en deze Jan huwde in april 1490 in Brussel met Niagriet de Pandy ( DTB 

huw. St Gudela). Volgens de DTB’s van Brussel St Gudela, kreeg Jan Camphin (geb. 1440) zeker 5 kinderen, 

allen zonen. De derde zoon is Nikolaas geboren omstreeks 1467 te Brussel, hij huwde in 1490 met Anna 

Polang en “ik” ben van hem een afstammeling. 

Joop Campfens  (1952) 
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Naschrift: Door de corona pandemie, was een gepland reisje van een week naar Brugge in het voorjaar van 2020, 

niet doorgegaan. Gevolg is dat van regesten enz. geen originelen/voorbeelden kunnen worden gegeven. In dit stuk 

is ook niet verwerkt de onderzoeken naar Baljuw van Kortrijk en Baljuw van Harelbeke, alsmede een door de 

archivaris van Tielt onderzoek naar Robert Camp(h)in uit Doornik, de leermeester van de Vlaamse Primitieven en 

leermeester van Jan van Eijck. M.a.w. wordt vervolgd………….. 

  

 

 

Fragment  B  : In onderzoek regesten, stadsrekeningen van Brugge en Tielt. 
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Ik heb maar weinig herinneringen aan mijn grootmoeder van vaderszijde, Antonia Elisabeth (“Tonia”) 

Hendriks (Wateringen 15-01-1896 – Poeldijk 14 mei 1975). Ze overleed toen ik elf jaar was. Mijn 

grootouders woonden niet bepaald in de buurt en we zagen elkaar alleen op verjaardagen en ander 

bijzondere dagen. Omdat mijn vader uit een grote familie kwam, was het altijd druk op die dagen. Ik 

herinner mij weinig persoonlijk contact met haar. Wel kan ik mij nog de dag voor de geest halen dat ik 

met mijn broers een hele dag bij opa en oma was, zonder andere familieleden. Oma kookte, ik keek mee 

in de keuken. Mij staan nog bij de wandellingen met de familie door Poeldijk; oma, die moeite had met 

lopen, in een rolstoel. Uit die tijd herinner ik mij ook de verhalen over haar jeugd, dat haar vader al heel 

vroeg was overleden en dat het achtergebleven gezin erg arm was. Sociale zekerheid bestond in haar 

jeugd nog niet. Een ander verhaal dat rond ging was dat ze als klein kind eens van Prins Hendrik een biljet 

van honderd gulden had gekregen. Dit laatste verhaal moet natuurlijk naar het rijk der fabelen worden 

verwezen.  

 

Eenmaal behept met het genealogie virus ontstond bij mij de behoefte me te verdiepen in het leven van 

mijn grootmoeder. In dit artikel ga ik in op herkomst van haar familie en haar leven tot haar trouwen in 

1922. 

 

De familie Hendriks komt van oorsprong uit het, dicht bij de Nederlandse grens gelegen, Duitse Asperden. 

Nadat zijn beide ouders in 1757 waren overleden, belandde Tonia’s voorvader Johannes Hendr icks (1744-

1817), in het nabijgelegen Boxmeer waar hij met een Nederlandse vrouw trouwde. Hubertus Hendriks 

(1822-1889), een kleinzoon van Johannes Hendricks, trouwde in 1845 in Boxmeer met Geertruida 

Bosmans. Na ruim 23 jaar in Boxmeer als schoenmaker werkzaam te zijn geweest zag Hubertus blijkbaar 

geen toekomst meer voor zichzelf en zijn gezin in het Brabantse Boxmeer. In 1868 verhuisde Hubertus 

met vrouw en kinderen naar het Zuid-Hollandse Wateringen. Hubertus Hendriks stond in Wateringen 

bekend als een uitstekende schoenmaker, die naast gewone schoenen ook orthopedische schoenen kon 

maken. Naast de schoenmakerij hadden ze ook een winkel in potten, pannen en aanverwante artikelen.  

 

Hubertus Hendriks en Geertruida Bosmans kregen in totaal negen kinderen. Hiervan zijn er drie jong 

gestorven. De vader van Tonia, Piet Hendriks (1865-1905), was de jongste zoon uit het gezin Hendriks. Hij 

leerde het schoenmakers vak van zijn vader. Nadat Geertruida Bosmans in 1885 was overleden, bleef Piet 

alleen achter met zijn vader. Zijn broers en zusters waren inmiddels al getrouwd en het huis uit. Als kind 

was Piet eens hard op het ijs ten val gekomen en had daarbij zijn knie beschadigd. De gezondheidszorg in 

die tijd was niet van het niveau zoals dat tegenwoordig is. Piet bleef de rest van zijn leven last houden van 

zijn knie. Regelmatig verergerde dit en dan was Piet niet in staat om te werken.  

 

 

 

 

 

Antonia Elisabeth Hendriks (1896 – 1975) 
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Alida Nieuwets (1866 – 1939) 

 

Mede hierdoor dacht hij er aanvankelijk niet aan om te trouwen. Na het overlijden van Geertruida was 

het voor vader en zoon en ondoenlijk om naast het huishouden zowel de 

schoenmakerij als ook de winkel draaiende te houden. Piet werd dan ook 

door zijn vader aangespoord een vrouw te zoeken. 

En zo gebeurde het dat Piet na enige tijd in contact kwam met Alida 

Nieuwets1 (1866-1939) uit Zegwaart2. Alida was de dochter van Marinus 

Nieuwets (1835-1906) en Elisabeth (Betje) Windmeijer (1845-1931). Alida 

was de oudste dochter en werkte als dienstbode bij een boerenfamilie. 

Toen ze Piet leerde kennen had ze al vergevorderde plannen om naar 

Australië te emigreren. Ze kon daar namelijk aan de slag in een boter- en 

kaasfabriek. Nadat ze verkering met Piet had gekregen, wilde ze toch liever 

in Holland blijven en ging de emigratie niet door. Op 13 mei 1887 trouwden 

Piet en Alida in Zegwaart. Piet en Alida kregen samen dertien kinderen. 

Vijf van die kinderen zijn jong overleden. Mijn grootmoeder Antonia 

Elisabeth Hendriks was hun zesde kind. 

 

Na het overlijden van Hubertus Hendriks in 1889 kwam de schoenmakerij in handen van zijn zoon Piet. Een 

succesvol zakenman was Piet niet. Zo is hij op 20 oktober 1893 door de arrondissementsrechtbank in ’s-

Gravenhage per 18 oktober 1893 in staat van faillissement verklaard. 

 

Piet Hendriks kreeg, naarmate hij ouder werd, meer en meer last van zijn knie. Dikwijls kon hij dan niet 

werken. Soms duurde dat wekenlang. De schoenmakerij lag dan of stil of Piet moest tijdelijk een knecht 

nemen, wat er feitelijk financieel niet af kon. Dan ging zijn vrouw Alida zelf de schoenen halen en wegbrengen 

 
1 Ook geschreven als Niewets. In dit artikel wordt de schrijfwijze uit de Burgerlijke Stand gevolgd  
2 Zegwaart wordt ook geschreven als Zegwaard. 

Elisabeth Windmeijer (1841 – 1931) 

Piet Hendriks (1865 – 1905) 
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en er moest dan flink worden aangepakt. Toen Piet op een keer weer niet in staat was te werken vertelde de 

burgemeester van Wateringen hem dat hij wel voor een knecht kon zorgen. Toen deze knecht eenmaal aan 

het werk was bleek dat deze in de gevangenis had gezeten. Dit zorgde natuurlijk voor grote consternatie bij 

de familie Hendriks. Achteraf bleek deze knecht best mee te vallen en een beschaafd persoon te zijn. Hij had 

het schoenmakers vak in de gevangenis geleerd. Hij gaf weleens adviezen aan Piet Hendriks. Toch was de 

familie opgelucht toen deze knecht weer vertrokken was, want Alida en de kinderen waren bang van hem 

geworden. 

 

Zo rond 1903 of 1904 bezocht Piet Hendriks, op 

aandringen van diverse mensen, de toen bekende 

kruidendokter Abraham De Haas in Voorschoten. Deze 

keek Piet eens goed in zijn ogen en zei: "Hier heb je een 

pak kruiden en die moet je als thee trekken en elke dag een 

kop drinken. Maar je behoeft niet meer terug te komen, 

want je wordt geen 40 jaar". Dat was een harde klap voor 

Piet. In september 1905 zou hij veertig jaar worden. In het 

late najaar van 1905 werd Piet weer ziek. Tijdens de ziekte 

van hun vader werden Tonia en haar jongere zusje Bets 

en broertje Jan tijdelijk opgenomen in het armenhuis. 

Piet Hendriks stierf uiteindelijk op 24 december 1905. Hij 

liet een zwangere weduwe met zeven kinderen na. Op 19 

januari 1906 werd nog een dochtertje, Alida, geboren. Mijn 

grootmoeder Tonia, geboren 15 januari 1896, was toen net 

tien jaar.  

 

Door het overlijden van haar vader veranderde het leven 

van Tonia ingrijpend. Naast het verdriet over het overlijden 

van echtgenoot en vader Piet, kreeg het achtergebleven 

gezin het ook in financieel opzicht zwaar te voorduren. De 

kostwinner van het gezin was immers overleden. Sociale 

uitkeringen bestonden nog niet. Wel bestond er zo iets als 

armenzorg door de lokale kerk. Men kreeg steun in natura, 

zoals kolen, turf en brood. 

 

De huishuur alleen bedroeg al twee gulden per week. 

Marinus (toen 16 jaar), de oudste broer van Tonia, was de 

enige die wat verdiende. Hij verdiende toen f 2,50 per 

week. Na het overlijden van vader Piet maakte zijn baas 

daar drie gulden van. Toen moeder Alida Nieuwets in het 

kraambed lag, kreeg ze van het armbestuur een 

tarwebrood om wat aan te sterken. Gelukkig kreeg zij van 

de dominee van de Hervormde Kerk, die dicht bij hun huis woonde, elke dag een bordje soep. Al vrij snel 

na de geboorte van haar dochtertje was Alida Nieuwets gedwongen te gaan werken. Zij ging aan het werk 

bij boer Klaas Olsthoorn. De vrouw van Klaas Olsthoorn was net als Alida ook afkomstig uit Zegwaart. In 

plaats van het gebruikelijk loon van tachtig cent per dag, gaf zij Alida een gulden. Daarnaast kreeg Alida 

Abraham Johannes De Haas (1835 – 1917), 

begon oorspronkelijk als schoenmaker in 

Voorschoten. Daarnaast had hij belangstelling 

voor geneeskrachtige kruiden, die hij ook 

verkocht. Met de verkoop van geneeskrachtige 

kruiden had hij zoveel succes dat hij zijn 

belangstelling voor de schoenmakerij verloor 

en zich een landhuis (“Habis Perkara”) in de 

buurt van Leiden kon veroorloven. Daar zette 

“professor” De Haas, die zich ook als dokter liet 

voorkomen, zijn praktijk voort. 

  

Wonderdokter A.J. De Haas (1835 - 1917) 

Rond 1914 vertrok hij naar Noordwijk, waar hij 

actief bleef als wonderdokter. De Haas was een 

lokale beroemdheid in zijn tijd. Bij zijn 

patiënten was hij zeer geliefd. Van De Haas is 

bekend dat hij ook een beetje helderziend was. 

Zijn succes riep de weerstand op van reguliere 

artsen en hij moest zich diverse malen voor de 

rechter verantwoorden wegens het onbevoegd 

uitoefenen van de geneeskunst. Met het 

betalen van een boete kwam er steeds mee 

weg. In 1911 is hij zelfs een keer vrijgesproken. 

Hij overleed in 1917 op 81-jarige leeftijd. 
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regelmatig wat mee, zoals afgekookt vet en karnemelk, en soms een stukje kaas. 

De oudste zuster van Tonia, Truus (toen 15 jaar), ging voor f1,50 per week in betrekking bij een 

groentehandelaar in Rijswijk. Omdat Truus daar ook kost en inwoning kreeg was ze voorlopig onder dak. 

 

 
2e klas lagere school te Wateringen, 1904. Tonia Hendriks zit op middelste rij, derde van links.  

Nadat moeder Alida ’s morgens om zeven uur naar de boerderij van Olsthoorn was gegaan om te werken, 

moest de jonge Tonia voor de baby en haar overige broertjes en zusjes zorgen. Tegen negen uur mocht 

zij de baby bij de buurvrouw brengen om dan zelf naar school te kunnen gaan. Om elf uur mocht ze naar 

huis om voor het eten en de baby te zorgen. Op school was ze in gedachten meer bezig met het eten 

koken dan met de les. Het eten moest worden opgewarmd met behulp van een houtkachel. De takjes en 

stronkjes wilden vaak niet goed branden De jonge Tonia maakte zich dikwijls zorgen dat het eten niet 

warm zou zijn als haar broertjes en zusjes thuis zouden komen om te eten. Na het eten moest de afwas 

worden gedaan, de baby een schone luier worden omgedaan en met de fles worden gevoed. Daarna 

bracht Tonia de baby weer bij de buurvouw, om dan weer naar school te gaan. 

 

Na schooltijd moest Tonia’s jongere zusje, de 8-jarige Bets, op de baby en de andere kinderen passen. 

Tonia ging dan naar de dokter, waar ze een mand met flesjes medicijnen, poeders en pillen in ontvangst 

nam, die ze dan bij de patiënten in Kwintsheul moest bezorgen. Voor een hele week bezorgen kreeg ze 

negentig cent. Voor elke tien flesjes, die ze leeg terugbracht, kreeg ze één cent. Omdat Tonia bang was in 

het donker, nam ze in de winter haar broertje Jan mee. Bij sommige mensen kreeg ze weleens een paar 

centen voor het bezorgen. Was zo’n patiënt dan weer beter, dan vonden ze dat natuurlijk jammer, want 

dan kregen ze die paar centen niet meer. Onderweg kwamen ze weleens pastoor Vorkotter tegen. Van 

deze pastoor kregen ze soms een gulden. Hij vroeg dan: “Zijn jullie de kinderen van de weduwe Hendriks?”  

Ook gingen de kinderen ’s morgens naar het Plein in Wateringen, als de boeren van de Zweth kwamen 

om hun melkbussen te legen in die van melkfabriek De Sierkan. Dan vroegen ze of ze de melkbussen, die 

in de regel snel werden geleegd, mochten laten uitdruppelen. Dan hadden ze nog een schaaltje melk. 
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Dikwijls gingen de kinderen met maar één snee brood op naar bed. Af en toe kwam er weleens een 

buurtgenoot langs die een prak eten bracht. Dan werden de kinderen uit bed gehaald en konden ze hun 

maag nog wat bijvullen.  

Boer Van Zeijl van de Zweth bleef weleens voor het huis van de familie Hendriks staan. Deze boer haalde 

namelijk al het oude brood uit Den Haag op van de bakkerijen van Hus en Nicola. Dan zei hij: "Houd je 

schort maar op" en gooide hij wat oude en harde broodjes van de wagen. Dat was dan weer een feestdag 

voor het gezin Hendriks. 

 

Zo nu en dan kwam grootvader Marinus Nieuwets uit Zoetermeer. Deze ventte langs boeren en tuinders 

met sajet om er kousen of truien van te breien. Dan gaf hij hier wat van aan zijn dochter Alida. Vaak zal 

hij niet geweest zijn, want grootvader Nieuwets overleed al in oktober 1906. Opmerkelijk is dat het gezin 

Hendriks van de familie Hendriks weinig steun heeft ontvangen. 

 

Op haar twaalfde was Tonia van school en moest ze wat verdienen om aan het gezin bij te dragen. Na 

haar schooltijd heeft Tonia bij diverse tuindersfamilies gewerkt. Ze ging onder andere in de tuin werken 

bij een zekere Jan van der Kleij om bessen te plukken en aardappelen te rapen. Ook hielp ze in het gezin 

van Van der Kleij met huishoudelijk werk. Na tuinder Jan van der Kleij ging Tonia aan het werk bij  tuinder 

Willem van Paassen aan het Groenepad in Kwintsheul. Zij volgde daar haar zuster Truus op, die haar weer bij 

een andere tuindersfamilie ging werken omdat ze daar iets meer kon verdienen.  

Bij de familie van Paassen voelde Tonia zich op haar plaats. Het waren hartelijke mensen en gezellig in de 

omgang. Naast het gewone huishoudelijke werk, hielp ze ook mee in de tuin. Omdat het een grote tuin was 

met praktisch geen glas, was er veel werk in de buitenlucht. Al vroeg in het voorjaar uien en sla poten, plus 

tuinbonen en aardappelen leggen. In de zomer asperges steken, aardbeien plukken en druiven krenten. In 

het najaar bonen plukken, bollen poten en schorseneren trekken. Zij verdiende f1,50 in de week, plus kost 

en inwoning. In de winter mocht zij een middag in de week naar naailes in Kwintsheul.  

 

 
Tonia Hendriks ca. 1914 

In de tijd dat Tonia bij de familie van Paassen werkte hertrouwde haar moeder Alida met de weduwnaar 
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Antoon van den Berg (1854 – 1935). Hij was enkele jaren ouder dan Alida en een echte verteller.  

 

Willem van Paassen werd na enig jaren ziek, hij leed aan tuberculose. Op een gegeven moment was hij zo 

verzwakt dat hij niet meer in staat om te werken en ziek op bed lag. Naarmate Willem van Paassen zieker 

werd, werd ook de sfeer bij de familie Van Paassen steeds droeviger. Er werd in die dagen veel gebeden en 

gehuild. Tonia hield het er niet meer uit en besloot een andere betrekking te zoeken. 

 

Na haar vertrek bij de familie Van Paassen ging Tonia in betrekking bij ene boer Jaap Hofstede aan de 

Noordweg te Wateringen. Dat was een grote verandering voor Tonia. Op het boerenbedrijf van Jaap Hofstede 

werd namelijk uitsluitend roomboter gemaakt. 

 

Intermezzo - Het maken van boter  

 

Om van melk boter te kunnen maken werd de gemolken melk van melkemmers overgegoten in vertinde koperen 

melkketels. De melkketels werden opgeslagen in een met koud water gevulde koelbak. Dit was nodig om de 

verzuring van de melk tegen te gaan. Was de in de avonduren gemolken melk genoeg afgekoeld, dan werd deze in 

de kelder overgegoten in de melkteilen of melktesten. Bij het overgieten ging de melk door een zeef, de 

zogenaamde teems, in de melkteilen of melktesten. Het melkvet of de room kwam boven drijven en werd met een 

platte schep afgeroomd en opgeslagen in een ton de "roomstaar". Deze handeling werd enkele malen herhaald en 

de afgeroomde of afgetapte melk werd afgevoerd voor de kaasbereiding of extra voeding voor de kalveren. Men 

spreekt ook wel van "tapte melk". 

Was er genoeg room verzameld in de "roomstaar" dan ging men over tot het karnen. De "ouderwetse karnton" 

heeft een brede bodem en loopt naar boven smaller toe en de "tonnekarn" is een gewone ton met in het midden 

een bolling. De karntonnen werden afgedekt met een deksel voorzien van een gat waardoor de karnstok, ook wel 

roomstok of karnpols genoemd, loopt. Onderaan de karnstok is een ronde schijf met gaten, de "druif", bevestigd. 

Door de karnstok op en neer te bewegen, scheidt de boter zich af van de overblijvende karnemelk. Om het proces 

te bevorderen werd de room iets verwarmd, of wat zure room toegevoegd. 

 

 
Het karnen met de hand bij een ouderwetse karnton.  
De doorsnede laat de karnstok zien met de ronde plank met gaten, "de druif". 

 

Het karnen was zwaar en erg arbeidsintensief. Men ging allerlei hulpmiddelen gebruiken om het werk te verlichten. 

Zoals de karnmolen, waar het paard werd gebruikt voor de aandrijving van de karnton. 
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Was door het karnen de boter bereid, dan werd dit met een houten nap met gaten uit de karnton in de botervloot 

geschept. De botervloot is een platte bak, waarin de boter zo lang met de handen werd gekneed totdat er een 

homogene massa ontstond. Tenslotte werd de boter met fijn zout op smaak gebracht en was het voor consumptie 

gereed. De boter werd dan in houten vormen gekneed tot "stukke boter" of in grotere hoeveelheden opgeslagen 

in speciale botertonnen. 

 
Een doorsnede van een karnmolen en het achterhuis met de karnton en de koelbak 

 

Om drie uur 's morgens moest Tonia uit de veren. Dan sloeg ze meestal een lang mouwschort over haar 

nachtpon en met boer Hofstede ging zij naar de kelder om de melktesten met taptemelk3 door het melkgat 

aan te geven. De vrouw van boer Hofstede roomde de melk dan voor het laatst af. De melkteilen of 

melktesten stonden voor koeling in waterputten. Binnen enkele ogenblikken had men dan natte benen, want 

rubber laarzen bestonden nog niet. Als dan de taptemelk en ook de roomkarnemelk op de vrachtwagen was 

geladen, werd er even een kopje thee gedronken en een boterham gegeten. Daarna moest Tonia aan het 

werk om al het gebruikte melkgerei schoon te maken. De dag daarvoor waren al de benodigde takkenbossen 

van de schelft4 binnengebracht en bij het waterfornuis gelegd. Een dergelijk waterfornuis was in de regel van 

koper. Het vuur werd aangestoken en binnen een half uur had men warm water. Daarna moesten alle 

melktesten en de emmers worden schoongemaakt. De wasmiddelen van tegenwoordig bestonden nog niet. 

Met soda en door te schuren met as werd alles schoongemaakt. Daarna moest de room in de karnton worden 

geleegd, met wat karnemelk van de vorige dag om het proces op gang te brengen. In de zomermaanden was 

het Tonia’s taak om het oude karnpaard uit de wei te halen en voor de karnmolen spannen. Het karnen 

duurde dan ongeveer anderhalf tot twee uur, afhankelijk van de temperatuur. Als het karnen klaar was, 

moest de boter worden gekneed en gezouten en daarna in vaatjes of potten worden gedaan. De karnton en 

de attributen moesten dan weer worden schoongemaakt. Dit moest grondig worden gedaan om het 

ontstaan van zure boter te voorkomen. Dit gehele proces duurde van 's morgens half vier tot half elf. 

Vervolgens kon Tonia aan het gewone huishoudelijke werk beginnen. Tonia verdiende in die tijd 3 gulden per 

week. Hiervan moest ze zelf om de veertien dagen een paar nieuwe klompen kopen. Deze kosten gewoonlijk 

tachtig cent.  

Ondanks het zware werk en de lange werkdagen, bleef Tonia ruim zeven jaar op de boerderij van Jaap 

 
3. Melk waarvan het merendeel van het melkvet is verwijderd tot maximaal 0.3% vet. Ook bekend als ondermelk, afgeroomde 
melk of magere melk. 
4. Verdieping boven een schuur/stal waar meestal hooi en stro wordt opgeslagen, hooizolder. De eigenlijke betekenis van 
schelf(t) is: plank. 
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Hofstede werken. Tonia had het er erg naar haar zin en ze kon goed 

met de vrouw van Jaap Hofstede, Mie van der Valk, overweg. Er 

stond altijd een kan volle melk klaar, waaruit ze volop mocht 

drinken. Ook kreeg ze genoeg vlees en spek. De tijd van de 

fruitoogst vond Tonia een heerlijke tijd, dan werd er veel fruit 

ingemaakt. De moes-en fruittuin leverde allerlei soorten groenten 

en fruit, zoals kersen, pruimen, krozen, appels en peren. In de 

maand november werden er in de regel en koe en een zeug 

geslacht. De boerderij beschikte over een bakoven waarin een 

gedeelte van het vlees werd gebraden. Van ander delen werden 

rookstukken en worst gemaakt. De rest werd gepekeld. 

 

Op een gegeven moment kreeg Tonia verkering met ene Jaap Kort. 

Hij was bakkersknecht, maar nam ontslag en werd 

verzekeringsagent. Ze dachten al aan trouwen en hadden al een 

huisje gehuurd. Tonia zegde haar betrekking bij boer Hofstede op 

ging bij een tuinder werken. Nadat Jaap Kort zijn ontslag had 

gekregen als verzekeringsagent kon van trouwen voorlopig geen 

sprake zijn. Tonia hield de boot af; het stond haar tegen dat hij 

dikwijls zondags niet ter communie ging.  

Via Mie van der Valk, kon ze als dienstbode een betrekking krijgen bij haar broer, Willem van der Valk. Daar 

was de vorige dienstbode weggelopen. Zo kwam Tonia in augustus 1920 in Poeldijk terecht. Het erf achter 

het huis van Willem van der Valk, was ook het erf van 

anderen. De achteruitgang van verschillende woningen 

kwamen op het zelfde erf uit. De familie Kruijk woonde er 

vlak naast en maakte van hetzelfde erf gebruik. En zo 

leerde de familie Kruijk Tonia kennen.  

 

Bij mijn overgrootmoeder, Maria de Brabander, maakte 

Tonia al meteen een goede indruk. Ze zei: “Dat is nog eens 

een ouderwetse dienstbode”. En zo vernam mijn 

grootvader, Willem Kruijk, ook van zijn moeder dat het 

met de verkering van Tonia niet zo goed ging. Niet lang 

daarna verbrak Tonia haar verkering met Jaap Kort. In 

november 1920 trok mijn grootvader de stoute schoenen 

aan en vroeg Tonia om verkering. Nadat er een geschikte 

woning beschikbaar was gekomen zijn ze in 1922 

getrouwd. 

 
Trouwfoto Willem Kruijk en Tonia Hendriks 22 mei 1922 

 
 

 
 
 

Elisabeth Hendriks (staand boven), Alida Hendriks 

(staand onder) en Tonia Hendriks 
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Stamreeks Hendriks 
 

I. Henricus Hendricks, geboren Asperden (D) 22 februari 1669, gedoopt Asperden (D) (RK) 24 
februari 1669, overleden Asperden (D) 7 mei 1722, trouwt Asperden (D) (RK) 7 september 1692 
met Aleida Tunnis, geboren Asperden (D) 1670, overleden Asperden (D) 7 oktober 1727. 

 

II. Antoon Hendricks, gedoopt Asperden (D) (RK) 2 oktober 1701, overleden Asperden (D) 7 oktober 
1757, trouwt Asperden (D) (RK) 14 mei 1730 met Antonia Derricks, geboren Asperden (D) 1 januari 
1705, overleden Asperden (D) 6 oktober 1757. 
 

III. Johannes Hendricks, gedoopt Asperden (D), St. Vincentius (RK) 2 september 1744, landbouwer, 
overleden Boxmeer 24 mei 1817, trouwt Boxmeer (RK) 28 november 1769 met Johanna Elisabeth 
Voets, gedoopt Boxmeer (waarschijnlijk) 19 september 17435, overleden Boxmeer 17 februari 
1823, dochter van Martinus Petrus Voets en (waarschijnlijk) Elisabeth Wijnants. 
 

IV. Anthonius (Antoon) Hendriks, gedoopt Boxmeer (RK) 13 augustus 1774, kleermaker, overleden. 
Boxmeer 3 maart 1843, trouwt Boxmeer 3 april 1818 met Anna Margarita Jansen, gedoopt 
Boxmeer (RK) 18 juni 1792, dagloneres, naaister, overleden Boxmeer 23 september 1872, dochter 
van Hubertus Jansen en Johanna Dorothea Basten. 
 

V. Hubertus Hendriks, geboren Boxmeer 9 januari 1822, schoenmaker, overleden Wateringen 5 juli 
1889, begraven Wateringen 8 juli 1889, trouwt Boxmeer 25 augustus 1845 met Geertruida 
Bosmans, geboren Boxmeer 16 mei 1822, overleden Wateringen 31 juli 1885, begraven 
Wateringen 4 augustus 1885, dochter van Judith Bosmans. 
 

VI. Petrus Johannes (Piet) Hendriks, geboren Boxmeer 23 juli 1865, schoenmaker, overleden 
Wateringen 24 december 1905, begraven Wateringen 28 december 1905, trouwt Zegwaart 13 mei 
1887 met Alida Nieuwets, geboren Zegwaart 3 april 1866, overleden Wateringen 3 februari 1939, 
dochter van Marinus Nieuwets en Elisabeth (Betje) Windmeijer. Alida tr. (2) Wateringen 19 mei 
1911 met Antonius Laurentius (Anton) van den Berg (1854-1935), weduwnaar van Adriana 
Marvee. 
 

VII. Antonia Elisabeth (Tonia) Hendriks, geboren Wateringen 15 januari 1896, overleden Poeldijk 12 
mei 1975, begraven Poeldijk 14 mei 1975. trouwt Wateringen 5 mei 1922, kerkelijk huwelijk 
Wateringen, Parochiekerk van den H. Joannes den Dooper (RK), 10 mei 1922 met  Wilhelmus 
Lambertus (Wim) Kruijk, geboren Poeldijk 17 oktober 1895, tuinder, druiventeler, overleden 
Poeldijk 13 februari 1980, begraven Poeldijk 16 februari 1980, zoon van Simon Cornelius 
Lambertus Antonius Joannes Kruijk  en Maria de Brabander. 

 

Maurice Kruijk 

 

Bronnen: 
1) Korte levensbeschrijving van Antonia Hendriks, echtgenote van Wilhelmus Kruijk, door W.L. Kruijk 
2) Familiearchief Kruijk 
3) De Noordwijker, 25 april 2019 
4) In en om de boerderij in Zoeterwoude, door Jan van Gent 

 

 
5.Zij kan ook gedoopt zijn op 21 mei 1749. In dat geval is zij een dochter uit het 2e huwelijk van Martinus Petrus Voets met 
Johanna Maria van Elderom. 
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