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Van de voorzitter 
Op 15 januari jl. vond de (ondertussen) traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst van de afdeling 
Gooiland plaats. Niet op een woensdagavond, maar op een zaterdagmiddag. Niet alleen een kop 
koffie/thee, maar ook een glas bubbels, een korte nieuwjaarstoespraak en drie leden die 
gefeliciteerd konden worden met een 40-jarig NGV-lidmaatschap (zie verderop de foto van de twee 
aanwezige jubilarissen). Ook degenen die niet bij deze goedbezochte bijeenkomst aanwezig konden 
zijn, wens ik namens het bestuur alsnog een fantastisch 2020, met heel veel plezier in onze 
geweldige hobby de genealogie, maar vooral ook met veel geluk en gezondheid. 
 

De eerder aangekondigde lezing van Pieter Hoogenraad over "Sint Vitus, schutspatroon in het Gooi" 
kon niet helaas doorgaan, maar gelukkig werd Harmen Snel op het laatste moment bereid 
gevonden een lezing te geven over Joodse genealogie. Zoals gebruikelijk bij Harm erg enthousiast 
en onderhoudend en met veel interactie met de zaal (zoveel zelfs dat de geplande eindtijd 
ruimschoots werd overschreden). 
 

In deze ‘Gooise Sporen’ wordt niet alleen verslag gedaan van deze middag, maar staan ook drie 
interessante artikelen. De lezing “Van het een komt het ander" van Ineke de Ronde tijdens onze 
vorige bijeenkomst van 6 november jl. verleidde zowel Ruth Bor als Willem Jan van Grondelle en Els 
Vermij tot twee nieuwe verhalen, over Hendrik Bor uit Naarden en over een VOC-dienaar met een 
raadselachtige naam. Daarnaast het tweede deel van "De Grond van onze straat" van Nel Krijnen-
van Gog. [Voor degenen die het eerste deel nog eens willen lezen, alle nummers van “Gooise Sporen” 
zijn te vinden op: https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/gooiland/nieuwsbrieven] 
Verder zal het wellicht opvallen dat er onder het kopje “Ledenbestand” een lichte toename in het 
aantal leden te constateren is. Graag wens ik onze nieuwe leden van harte welkom (liefst natuurlijk 
ook in persoon tijdens een van onze bijeenkomsten). 
 

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst bleek een aantal leden behoefte te hebben om eens met meer 
ervaren genealogen te spreken over een aantal vragen waar men tegenaan loopt. Daarom hebben 
we besloten om als proef voorafgaand aan de volgende afdelingsbijeenkomst op 6 mei hiervoor een 
uurtje vóór de bijeenkomst (19:00-20:00 u) te reserveren. De aanwezige leden van het 
afdelingsbestuur zullen hun best doen vragen te beantwoorden of door te verwijzen naar ‘echte’ 
experts. Schroom niet om hier gebruik van te maken!  
Overigens belooft de lezing van Sarah D'Huys op 6 mei over Delpher voor zowel beginnende als 
ervaren genealogen zeer interessant te worden. De steeds omvangrijkere collectie van 
gedigitaliseerde kranten, tijdschriften en boeken vormt een unieke bron voor iedere 
familiehistoricus. 
 

We zijn het jaar dus goed gestart en hebben allerlei plannen.  
Helaas is het niet duidelijk of we ook zo door kunnen gaan. De jaarlijkse vier lezingen en de vier 
edities van “Gooise Sporen” zijn namelijk alleen mogelijk dankzij het werk van een zeer klein groepje 
vrijwilligers, met als spil onze secretaris Rob Tausk. Zoals ik al in het vorige nummer meldde, gaat 
Rob ons bestuur dit najaar verlaten. Niet alleen komt het afdelingsbestuur dan weer op het 
statutaire minimum van drie leden, we verliezen de spil van de afdeling, “onze rots in de branding” 
en zo komt de continuïteit van de afdeling Gooiland ernstig in gevaar. 
  

Ik roep onze leden nogmaals op om na te gaan om een bijdrage te leveren aan het afdelingswerk. 
Liefst natuurlijk door zich kandidaat te stellen voor het bestuur, maar ook door beperktere 
specifieke activiteiten te verrichten, zoals het aanleveren van kopij of redactiewerk voor het 
afdelingsblad. Of misschien het bijdragen aan het “spreekuur”, waarmee we nu een proef gaan 
nemen? De contactgegevens van de bestuursleden staan in het Colofon! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/gooiland/nieuwsbrieven
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Evenementen in 2020 
De bijeenkomsten zijn in de Bethlehemkerk te Hilversum 

woe 6 mei 19:00-22:00 u  
19:00 – 20:00: algemeen vragenuurtje  
20:00 – 22:00: Afd. bijeenkomst, ALV en lezing door mw Sarah D'Huys over Delpher 

woe 2 sep 20:00-22:00 u  Programma nader te bepalen 

woe 4 nov 20:00-22:00 u ALV en lezing van Pieter Hoogenraad, over Sint-Vitus, 

schutspatroon van het Gooi. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Verslag bijeenkomst 18 jan 
De bijeenkomst werd bijgewoond door 28 personen, een relatief groot aantal bezoekers. En terecht, 
de presentaties waren bijzonder boeiend. 

Aan twee leden Jan van Geen en Frans van Tongeren werden de oorkonden uitgereikt voor 40 jaar 
NGV-lid. 

 
Louis Heinsman (midden) overhandigt oorkondes voor 40 j lidmaatschap aan Jan van Geen (rechts) en Frans van 
Tongeren (links) 

"Gooise voorouders" van Louis Heinsman 

In de afgelopen jaren is er door diverse leden van onze afdeling in een kwartier of twintig minuten 
voorafgaand aan een lezing inzicht gegeven in een deel van hun onderzoek naar hun voorouders.  
De NGV is niet voor niets een vereniging met leden, die elkaar kunnen helpen en ondersteunen. 
Helaas is daar enigszins de klad ingekomen.  
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Om die traditie weer op te starten, werd ik gevraagd het goede voorbeeld te geven en tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst iets meer te vertellen over de voortgang van mijn vorig jaar in ‘Gooise 
Sporen’ gepubliceerde “De Gooise wortels van de voorzitter….”. 
Hierbij een korte samenvatting (voor de liefhebbers is hier de PowerPoint van mijn presentatie te 
vinden).  

Ik heb vooral Veluwse voorouders. Bij de dood van mijn gereformeerde oudgrootvader Martinus van 
den Berg in 1847 in het dorp Vaassen, werd gemeld dat hij in Den Haag geboren was, waar ook zijn 
ouders gestorven zouden zijn. Helaas waren zij daar niet te vinden (ook niet door ons altijd 
behulpzame erelid Jan Schippers). Dat bleek het eerste dwaalspoor. Uiteindelijk bleek Martinus niet 
in Den Haag maar in 1769 in Naarden geboren en aldaar op 11 juni in de Grote Kerk gedoopt. 

 
Maar waar kwamen zijn ouders vandaan? Van zijn moeder Margrietje Gerrits van der Veel weet ik 
dat nog niet, maar zijn vader Jan van den Berg wel. Hij werd in 1724 in Naarden gedoopt als Joês, 
zoon van Nicolaus [=Claes] Lubbertsen. De voornaamste misleiding (het tweede dwaalspoor) werd 
gevormd doordat de familie ergens tussen 1731 en 1745 de achternaam Van den Berg heeft 
aangenomen, niet alleen Jan, maar ook zijn broer en (half)zussen. 

Maar er was ook nog een derde dwaalspoor: de familie Van den Berg was Rooms Katholiek. Ook 
onze Jan liet zijn eerste twee kinderen RK dopen (waarbij beide keren werd gemeld dat zijn vrouw 
‘acath.’ - d.w.z. niet-katholiek was). Maar zijn overige elf kinderen (waarvan Martinus de laatste was) 
werden in de gereformeerde Grote Kerk in Naarden gedoopt.  

In het afgelopen decennium heb ik dus enige voortgang kunnen boeken en ben daardoor twee 
generaties verder gekomen.  
Mijn praatje eindigde met de optimistische melding: “Wordt vervolgd!”  
De richting daarvan lijkt naar Laren te gaan. Als Claes namelijk op 17 april 1719 trouwt met zijn 
eerste vrouw Trijntje Lamberts, wordt bij hem gemeld “van Laren”…… 

 
 

[Een zeer voorlopig overzicht van vier generaties Van den Berg’s is Hier te vinden] 

 

"Joodse Genealogie" door Harmen Snel 

Op het laatste nippertje kon de lezing van Pieter Hoogenraad over "Sint Vitus, schutpatroon van het 
Gooi" geen doorgang vinden. Pieter zal zijn lezing nu op 4 nov geven. Gelukkig was Harmen Snel 
bereid zijn buitengewoon stimulerende presentatie over Joodse Genealogie te geven. 

https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2019/06/Gooiland-Gooise-Sporen-2019-2.pdf
https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2020/02/Gooise-Sporen-2020-nr-1-Gooise-wortels-PP-ex-Louis-Heinsman.pdf
https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2020/02/Gooise-Sporen-2020-nr-1-Vier-generaties-Van-den-Berg-PP-ex-Louis-Heinsman.pdf
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Een waar schrikbeeld als je geïnteres-
seerd bent in genealogie en je Joodse 
voorouders hebt. Vóór 1811 was er in 
Nederland geen Burgerlijk Stand en 
dien je de kerkelijke archieven te 
raadplegen, maar dat gaat niet 
makkelijk bij Joodse voorouders. De 
persoonsgegevens werden slechts 
zelden door de Joodse gemeente 
geregistreerd. De besnijdenis van 
jongens werd weliswaar door de 
Moheel in zijn boekje opgeschreven, 
maar vervolgens raakten die boekjes 
natuurlijk zoek. Die Joodse namen 
werden in het Hebreeuws genoteerd, 
maar het ontcijferen van dat 
Hebreeuws is niet alledaags. Een 
andere complicatie is dat de joden 
veelal zeer mobiel waren en veel 
verhuisden; de Asjkenazische joden 
vanuit midden en oost- Europa en de 
Sefardische Joden uit Portugal en 
Spanje. Naamgeving is ook 
gecompliceerd. Er werden "gewone" 
voornamen gebruikt voor gebruik bij de 
burgerlijke autoriteiten, maar daarnaast ook Joodse namen, bijv. bij registratie in de Synagoge (bij 
een kerkelijk huwelijk of bij het begraven). Geboorten van meisjes werd zelden geregistreerd. 
Asjkenazische achternamen kwamen niet veel voor. Men gebruikte voor 1811 slechts het patroniem, 
zoals dat bij christenen in de 17de eeuw ook gebruikelijk was. 

Met het instellen van de Burgerlijke Stand door de Fransen moesten ook de Joden een officiële 
achternaam aannemen, maar velen dachten dat dat iets van voorbijgaande aard zou zijn. Vandaar 
dat er zoveel bijzondere joodse namen zijn, die vaak als grapje werden aangenomen. Zoals 
Maandag en Dinsdag: Verder gaven veel Joden hun beroep als achternaam op: Vischschraper, 
Brilleman, Brilleslijper, Uienkruier, Groenteman, of achternamen afgeleid van hun voornaam: Meier, 
Philips, Daniels. Ook herkomstplaatsen werden vaak als achternaam gebruikt. Van Praag, 
Hamburger en Van Emden zijn als zodanig makkelijk te herkennen, maar ook Lisser, Tal en 
Kinsbergen zijn afgeleid van herkomstplaatsen. 

Die nieuwe Nederlandse achternaam werd na 1811 echter (nog) niet altijd gebruikt bij de Joodse 
huwelijks- of begrafenisregisters. In eigen kring bleef het dus: Jehuda ben Jacob, eventueel met de 
toevoeging Preger of Chazzan. Dat maakt het zoeken naar familie ook zo ingewikkeld. Dus werd het 
Jiddische Jossele: Joseph, of het Hebreeuwse Koppel het Nederlandser klinkende Jacob. Chavah 
werd meestal Eva en het Hebreeuwse Chanah of het Jiddische Hindele kon van alles worden: van 
Hanna, Ganna, Anna, Naatje, Kaatje en Nannette tot Hendrika, Heintje, Jansje en zelfs Johanna. 

Bij emigratie werd ook vaak een nieuwe achternaam aangenomen. Bij de grote migratiegolf van 
Joden naar Londen in het midden van de 19de eeuw waren Schoenschoonschraper en Uienkruier 
natuurlijk onmogelijk uitspreekbaar en viel men weer terug op achternamen afgeleid van een 
patroniem. 

De Sefardische Joden zijn Joden wier voorouders in Spanje en Portugal leefden. In 1492 werden zij 
als gevolg van het verdrijvingsedict gedwongen Spanje te verlaten, dan wel zich tot het 
christendom te bekeren. In 1497 werden de Sefardim in Portugal voor dezelfde keuze gesteld. 
Hiermee kwam een einde aan een periode van openlijke Joodse aanwezigheid op het Iberisch 
Schiereiland, die in ieder geval teruggaat tot vóór de Romeinse verovering van Iberië. Ook zij waren 

Harmen Snel spreekt over Joodse genealogie, foto Anne Scley 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrijvingsedict
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Iberisch_Schiereiland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Iberisch_Schiereiland
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zeer mobiel. Zonen gingen veelal een tijdje naar het buitenland om het werk van vader, bijv. 
diamantair, bankier, koopman, te ondersteunen. Maar met achternamen ging men heel creatief om, 
er werden zelfs Katholieke doopnamen gebruikt en de Joodse naam werd geheim gehouden, zelfs 
dubbele achternamen werden gebruikt. 

Veel voorkomende achternamen zijn bijvoorbeeld Cohen en Levie. Maar dit verwijst meestal naar de 
afstamming van Aäron , de eerste hogepriester (Cohaniem). Eigenlijk was Cohen dus niet een echte 
achternaam maar een stamverwijzing. De Levieten waren de helpers van de Cohaniem in de 
synagogen en werden ook als zodanig geregistreerd door de Joden zelf . Maar alleen dus in de in het 
Hebreeuws gestelde bronnen. 

Relatief veel van de Sefardische Joden waren in goede doen, zodat er ook relatief veel registraties 
waren in bijv. notariële akten. Maar bij Sefardische Joden was het aantal gebruikte voornamen heel 
beperkt, hetgeen het uitzoeken van wie-was-wie weer lastig maakt. 

Een heel belangrijke bron voor Joodse genealogie is Akevoth, DutchJewry  
https://www.dutchjewry.org/ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gooise Genealogie 

Aanvullingen internet gegevens 

De Koptienden gegevens van Jan Schipper zijn nu ook beschikbaar op de NGV website. Om deze 
database te bereiken moet je eerst inloggen op de NGV website Ontdekjouwverhaal.nl. Op deze 
pagina naar Zoeken gaan (via de menu-balk naar bruin gekleurd "Zoek en Vind mijn verhaal" en dan 
naar blauwe "Zoekmodule"; bij de Zoekmogelijkheden is er een rode knop "Zoeken"). Klikken geeft 
de lijst van mogelijkheden, waaronder de Koptienden.  

 

Ook de genealogische gegevens van Jan Schipper de Bevolkingsreconstructie Huizen, Blaricum en 
Laren 1502 – 1811 zijn inmiddels bereikbaar via zijn website http://www.genealogie-huizen.nl/. 

Er zijn nog wel een paar problemen die samenhangen met de keuze van de web-zoekmachine. Met 
Microsoft Edge moet het goed gaan. 

 

"De Grond van onze straat, deel 2" 

Nel Krijnen-van Gog 

Deel 1 verscheen in Gooise Sporen 2019 nr 5 

Eerder verschenen in Bussums Historisch Tijdschrift .jaargang 27 nummer 1 (feb 2011, pp 24-32) 

 

Henricus (Hendrik) Tijmensz Krijnen (1781-1828). Trouwde in Naarden op 12 januari 1817 met 
Margareta Ruijer (1798-1828). Zij was een dochter van Jacobus Janse Ruijer en Johanna de Lange. 
Uit dit huwelijk zijn geboren te Bussum: 

• Tijmen Hendriks (1817-1823).  

• Jacob Hendriks (1820-1857). Trouwde op 5 mei 1845 met Ariaantje Bus. 

• Tijmen Hendriks (1823-1881). Trouwde in Blaricum op 24 juni 1852 met Maria (Marritje) Heerschop. 
• Johanna (Anna Naatje) (1825-1854). Trouwde in Bussum op 4 november 1851 met Tijmen Dekker 
 
Hendrik Krijnen, die eigen grond bezat, kocht in 1814 zijn eigen boerderij. Deze stond vlak bij de 
Brink in Bussum waar nu de Krijnenweg is. De grond liep door tot aan Bensdorp. Na het plotselinge 
overlijden van Margaretha op 8 augustus 1828 en een dag later van Hendrik, bleven er drie jonge 
kinderen achter: Jacob, Tijmen en Johanna (Naatje) Krijnen. Ieder erfde een derde deel van het huis 
en de grond. Zo werd het deel van Hendrik in de Bruijker weer in drieën gedeeld. 

https://www.dutchjewry.org/
http://www.genealogie-huizen.nl/
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In april 1845, de jongste zoon van Hendrik, Tijmen Hendriksz Krijnen (1823-1881), was toen 21 jaar 
maar voor de toenmalige wet nog minderjarig, liet zijn voogd Cornelis Dorresteijn het éénderde deel 
van de erfenis in huis en grond namens hem terugkopen van zijn broer Jacob Krijnen voor 600 
gulden. Tijmen Krijnen woonde toen al jaren in Blaricum. Zou hij zijn opgegroeid bij zijn tante 
Emmetje Krijnen, die getrouwd was met Jan Gerritse Rigter? In ieder geval stond Tijmen Hendriksz 
Krijnen in 1850 ingeschreven in het bevolkingsregister van Blaricum en woonde in bij zijn neef 
Tijmen Rigter en diens vrouw Mietje Heerschop. Daar zal hij zijn vrouw Marretje (Maria) Heerschop 
(1824-1902) wel hebben leren kennen. Zij was de zuster van Mietje. Bij hun huwelijk op 24 juni 1852 
woonde hij nog steeds in Blaricum. Maar na hun huwelijk vertrokken ze naar Bussum en gingen 
wonen in het ouderlijke huis van Tijmen, dat nu voor tweederde zijn eigendom was. Het éénderde  
deel van zijn zus Naatje Dekker-Krijnen kocht hij op 19 juli 1852 voor 600 gulden. Zo werd het bezit 
van zijn vader weer compleet. Net als zijn opa en naamgenoot Tijmen Teunisz Krijnen en zijn zwager 
Elbert Heerschop, de burgemeester van Blaricum, hield ook deze Tijmen Hendriksz Krijnen zich 
bezig met de gemeentepolitiek.  

In 1861 kwam hij in de gemeenteraad en in 1869 werd hij wethouder. Zo zal hij ook te maken hebben 
gehad met de bouwexploitanten die grootse plannen hadden met het Spiegel. Tijmen, die eigenaar 
was van veel grond (onder andere nog steeds een deel van de Bruijker), ging ook enkele stukjes 
grond verkopen. In 1878 verkocht hij ongeveer 7 aren en 50 centiaren in de Bruijker voor 350 gulden 
aan Nicolaas Cornelis Witsen, koopman te Amsterdam. Op die plek kwam villa ‘de Noord’. 

Tijmen Hendriksz Krijnen overleed in 1881. Zijn weduwe Marretje Krijnen-Heerschop bleek ook een 
zakenvrouw te zijn. Zij kocht en verkocht grond. In 1882 verkocht zij circa 24 are en 50 centiare in de 
Bruijker voor 800 gulden aan Gerardus Johannes Vlieken en Johann Heinrich Wark, beiden uit 
Amsterdam, die daar een villa lieten bouwen. Dit huis staat er nog: Herenstraat 105. 

 

Tijmen Krijnen 1823-1881, coll. Nel Krijnen van Gog 
Marretje Krijnen-Heerschop 1824-1902 

coll. Nel Krijnen-van Gog 
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De Melkweg 

Marretje Krijnen-Heerschop bleef tot op hoge leeftijd nog zelf haar zaken regelen. Ze verkocht aan 
haar zoon Jacobus, die trouwplannen had, op 11 mei 1895 een stuk bouwland in de Bruijker voor 
1258 gulden. Hij liet pal naast de villa van de heren Vlieken en Wark een boerderij bouwen, met een 
erker. De boerderij had een grote voortuin en de voordeur lag aan de Herenstraat. Op 14 december 
1895 verkocht ze aan Arie Sikking, banketbakker in Weesp, een stuk bouwterrein voor 600 gulden. 
In het koopcontract was opgenomen dat het bij deze verkochte perceel te allen tijde recht van weg 
zal hebben over het perceel sectie A.3943 dat de verkoopster verplicht zal zijn binnen een jaar na 
heden voor hare rekening hard te maken en in begaanbare staat te brengen 

Aan haar andere zoon Lambertus verkocht ze op 16 december 1895 een perceel bouwterrein 
tegenover zijn broer, voor 2200 gulden. Ook Jan Koelink zag het daar wel zitten: hij kocht op 14 
januari 1896 een stuk bouwterrein voor 1196 gulden. Ook daar kwam een boerderij. De drie hoeken 
van de nieuw geprojecteerde weg waren bebouwd. Marretje hield zich aan de afspraak, binnen een 
jaar was er de nieuwe weg. In de raadsvergadering van de gemeente van 1 september 1896 kreeg de 
weg officieel de naam Melkweg. De Melkweg liep van de Herenstraat naar de Beerensteinerlaan 

langs Jac. Krijnen Tz. Het was geen mooi geasfalteerde weg, maar meer een zandpad(1)  

Toen sloeg het noodlot toe. Op 20 augustus 1896, tijdens het feest van het honderd jaar bestaan van 
de St.Vituskerk (1796-1896) en vanwege de nieuwe toren met de klokken, werd er die avond vanaf 
deze toren vuurwerk afgestoken. Er moet iets misgegaan zijn, want het rieten dak van de boerderij 
van de Wed. Krijnen stond in lichterlaaie en de boerderij kon door de brandweer niet meer gered 
worden. De huishoudster Jansje van Wijk, die de gewoonte had om haar klompen buiten de deur uit 
te doen, week ook nu niet van haar gewoonte af. Ze zette haar klompen buiten bij de deur en liep op 
kousenvoeten de brandende boerderij binnen om te redden wat er te redden viel. Men ging niet bij 
de pakken neerzitten. Lambertus Krijnen, die 
al grond aan de Melkweg van zijn moeder had 
gekocht, liet hier een boerderij bouwen. 

 Op 1 oktober 1896 was de aanbesteding. 
Enkele weken later, op 22 oktober, werd de 
eerste steen al gelegd door zijn drie maanden 
oude neefje Tijmen Krijnen. De boerderij 
kreeg de naam Mariahoeve, vernoemd naar 
zijn moeder die, samen met hun huishoudster 
Jansje van Wijk, ook in de nieuwe boerderij 
kwam wonen. De tussenliggende gronden 
werden door Marretje Krijnen in kleine 
bouwkavels verkocht en er werden woningen 
op gebouwd. Achter Melkweg 19 heeft zelfs 
begin 1900 een diamantslijperij gezeten, 
opgericht door J. Buijs. 

 

De heer T. Brandenburg, spoorweg-
ambtenaar, bewoner van Melkweg 3, schreef, 
ook namens de andere bewoners, op 11 juni 
1900 een brief, gericht aan de burgemeester 

en wethouders(2). De brief ging over het 

gemis aan verlichting in de straat, die niet 
bestraat of gegrind was, zodat zich bij regen 
diepe plassen vormden, die in het donker niet 
ontweken konden worden. Ook vroeg hij, of, 
als de eigenaar van de straat bezwaar had 
tegen het aanleggen van gasverlichting, er 

De huishoudster Jansje van Wijk, coll. Nel Krijnen-van Gog 
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dan petroleumverlichting kon worden aangebracht. Op 24 december 1900 diende Marretje een 
verzoekschrift in om de Melkweg, die haar eigendom was, te begrinten. Hiervoor zou zij de 
gemeente het bedrag van 542 gulden aanbieden, uitgaande van een breedte van 3½ meter 
begrinting. De kosten voor 4 meter breed zouden 620 gulden zijn, terwijl een klinkerbestrating van 4 

meter breed op 1054 gulden werd begroot. Burgemeester en wethouder stelden voor(3) om de 

Melkweg over te nemen, onder voorwaarde dat Marretje Krijnen-Heerschop bij overdracht aan de 
gemeente de som van 620 gulden zou betalen, zijnde de kosten van begrinten. Al had raadslid de 
heer C. van Norren eerst een andere mening, toch werd het voorstel met algemene stemmen 
aangenomen. Marretjes zoon Jacob Tijmensz Krijnen, die in de gemeenteraad zat (van 1897 tot 
1903) en bewoner van de Melkweg was, stemde ook voor. Omdat er van de weg veel gebruik werd 
gemaakt, legde de gemeente er een klinkerweg aan. Op 16 februari 1901 werd de koop gesloten 
door de heren Jonkheer Reinier van Suchtelen van de Haare, burgemeester van Bussum, de 
locosecretaris van Bussum Lambertus Smit (uit Laren) en Marretje. Zij tekende met M. Heerschop 
Wed.T. Krijnen. Zij had dus, om van haar straat de Melkweg, groot 11 aren en 85 centiaren, af te 
komen, 620 gulden moeten betalen. Marretje overleed op 1 januari 1902 op 77-jarige leeftijd. In 1902 
gaf Jacob Krijnen, die achter zijn stal nog een laatste stukje overgebleven land van de Bruijker had, 
de aannemer L.B. Majoor, opdracht om voor 6400 gulden twee dubbele woonhuizen te bouwen (nu 
de nummers 6, 8, 10, 12). In 1913 heeft Jacob zijn boerderij laten verbouwen; de serre werd 
afgebroken en de voordeur werd verplaatst naar de zijkant van de boerderij. Het adres werd 
Melkweg 2, later 4. Zo kon hij in zijn voortuin een dubbel woonhuis laten bouwen.  

 
Handtekening Marretje Krijnen-Heerschop verkoop akten 1901. Coll. Stad en Streekarchief Naarden 

 

In 2010 zijn in de boerderij aan de Melkweg 4 appartementen gemaakt en is de eigenaar weer een 
Tijmen Krijnen Tijmensz. Zelf woont hij in het voorste deel van de boerderij: Mariahoeve, waar zijn 
vader in naam de eerste steen heeft gelegd. Nummer 6 en 10 zijn ook nog steeds het eigendom van 
een Krijnen. De negende generatie dus, die eigenaar is van grond die vroeger in de Achterbuurt lag 
en de naam de Bruijker had.  

 

Bronnen 

 Stad en streekarchief Naarden:  
(1) Notulenboek gemeente Bussum 7-8,vergadering 27-12-1900 voorstel 22.  
(2) Nieuw Archief Bussum Inv. Nr. 1153  
(3) (N)ieuw (N)otarieel (A)rchief (B)ussum Inv. Nr. 29, akten 2407, verkoop Melkweg. 

 
Nel Krijnen-van Gog is sinds 1979 medewerkster bij de Nederlandse Genealogische Vereniging en sinds 
1984 lid van de Historische Kring Bussum. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Wie was Hendrik Bor; geb 1808 Ochten, overl. 1871 Holland Michigan?", incl. 
Bronzen medailles, Belgische revolutie  

Ruth Bor 

 

 Mijn vader Geurt, beschreef deze Hendrik als de meest raadselachtige en intrigerende figuur uit zijn 
stamboom. Jaren was hij bezig om een wat completer plaatje van hem te construeren. In enig jaar 
bleek dat in Amerika mensen op zoek waren naar iemand met een naam die wel erg veel leek op 
Hendrik Bor: Hendrik Borr….. . Toen eenmaal vast stond dat het dezelfde Hendrik was, was het 
plaatje dan eindelijk compleet.  

Deze Hendrik bouwde gestaag zijn gezin met zes kinderen in Naarden, vanaf 1833. Hij trouwde er in 
1836 met Hendrikje Houtman, daarmee hun twee voorkinderen echtend. De laatste twee kinderen, 
een tweeling, werd geboren in 1849.  

Uit de huwelijksbijlagen bij de trouwakten van deze kinderen bleek dat vader Hendrik al rond het 
jaar 1843 “spoorloos verdween”. Het was onbekend of hij nog in leven was, werd erin gesteld.  

Eerder was Hendrik óók al eens “zoek”: tussen zijn vertrek uit Ochten en opduiken in Naarden, 
“dus”…… . 

Ergens tussen 1851 en 1855 in Amerika opduikend trouwde Hendrik opnieuw en kreeg nog eens zes 
kinderen. Op zijn sterfbed vertelde hij aan zijn oudste zoon over zijn gezin in Nederland. En meer: hij 
vertelde dat hij in zijn Nederlandse tijd soldaat was geweest en zijn leven lang trouw zijn meerdere, 
een Pruis, had gediend. 

 De oordelen die mijn vader en de Amerikaanse tak over Hendrik velden, nu zijn plaatje compleet 
was, logen er niet om. Goed, hij was een bigamist. Maar zijn Nederlandse gezin “zomaar” in de steek 
gelaten, al in 1843? Een “flierefluiter”, die nogal makkelijk van hot naar her trok? Gelogen over zijn 
soldaat-zijn – hij had “immers” nooit gediend, vrijgesteld door broederdienst? Het zat mij allemaal 
niet lekker.  

Maar hoe kon ik, vanuit Frankrijk waar ik woon, dieper spitten dan mijn vader, die jaar in jaar uit 
langs Nederlandse archieven was gereisd?   

Via internet. Want hoewel nog lang niet alles is gedigitaliseerd, is er een hoop te vinden vanuit de 
“luie stoel”. En hoewel ik absoluut niet thuis ben in wáár je allemaal kunt zoeken, is het vooral 
belangrijk creatief te zijn met je zoektermen, zo leer ik…… . 

  

“Bronzen medailles, Belgische revolutie" 
Schreef mijn Amerikaanse achterneef niet over de roerige en onzekere tijden in Nederland rond 
1830? Iets over een onafhankelijkheidsoorlog met België? Geschiedenis is niet mijn sterkste punt, 
dus zocht ik dat eens na. Ik las over deze oorlog, en vond dat er medailles werden uitgereikt. Zou ….?  

De zoekterm “bronzen medailles oorlog België” leidde mij naar 
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.13.13.03.  

Ik vond er de complete namenlijst met aantekeningen van het vrijwilligerslegioen….. ! 

Hendrik Bor had zich aangemeld voor het vrijwilligersleger-te-velde, trok ten strijde en vocht in 
augustus en september 1830 in Mons, werd na afloop gelegerd in Naarden en kreeg zijn medaille. 
Het leger werd pas in 1839 teruggebracht tot vredessterkte; al die tijd bleef Hendrik in parate dienst.  

Zijn directe meerdere? August Ludwig von Preuschen, zoon van Freiherr Georg Ernst von Preusschen 
von und zu Liebenstein. “Een Pruis” was een naam! Deze August Ludwig werd een hele hoge Piet in 
de latere Nederlandse staat…. . Zo hoog dat Hendrik hem niet meer kon volgen? Een volgende 
zoekstap.  

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.13.13.03
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Een voorbeeld van een pagina. 

 
 

De tekst is redelijk te lezen, indien je inzoomt, maar uitgeschreven staat op de eerste regel: 

Bataillon Vrijwillige Artilleristen 
Lijst der Militairen van onderscheidenen rang, van het hier nevens vermeld Bataillon die geacht 
worden aanspraak te hebben, op de onderscheidingsteeken ingesteld bij zijner Majesteits 
besluit van den 12 september 1831 No 70  

Het is wellicht voor andere genealogen interessant de genoemde personen eens nader te bekijken. 

Derhalve volgt hier een transcript van alle bladzijden: 

 
Bataillon Vrijwillige Artilleristen 

Nr 
van 
order 

Namen Voornamen Rang Gronden van aanspraak 

1 Petter Abraham Luitenant Kolonel Aug en Sept 1830 Luik 

2 Dubois Paulus David 2e Kapitein Idem Yperen 

3 van Heel Jacobus 1e luit Adjudant Idem Luik 

4 Helge Frederik Willem 1e luit Kwartierm Idem 

5 von Schubertz Carel Hendrik 1e luit Adm. van 
kleeding 

idem 

6 Grouw Pieter Off van Gez. 2e 
klasse 

Idem en Maastrichgt 1830 
en 1831 

7 Brouerius van 
Nidek 

Mathijs Kapitein Aug en Sept 1830 Namen 

8 van Rappart Jan Carel Id Idem Luik 

9 van den Kerkhoff Bernardus 
Johannes 

Id Idem Doornik 
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10 Maarschalk Nicolaas Carel 2e Luitenant Idem Namen 

11 Köhler Willem Hendrik Id Idem 

12 Bosch Bernardus Id Idem 

13 von Preuschen August Ludwig Id Idem Philippeville 

14 Hebert Frederik Guillaum 1e Luitenant Aug en Sept 1830 
Marienberg 

15 Van Massow Willem Cornelis Id Idem Yperen 

16 Keyer Wubbeld Derk Onder Adjudant Idem Luik 

17 Fuhrer Frederick Vuurwerker 
sergeant Majr 

Idem Namen 

18 Scheffers Johannes Id Idem Luik 

19  Visser Jan Tamboer Majr Idem Namen 

20 Anten Gerardus Id Idem Luik 

21 Lemaere Remies Mr Kleedenmr met 
rang van sergeant 

Idem 

22 Schmitz Johannes 
Josephus 

Id Schoen id Idem 

23 Kennis Johannes 
Ludovicus 

Sergt Majoor Idem 

24 Buirema Bernardus 
Hermanus 

Sergeant Idem 

25 Lefeber Pieter Id Idem 

26 Flöcker/Floëker Johannes 
Bartholemus 

Id Idem 

27 von Eischtorff Moritz Johan 
Albert 

Sergeant Aug en Sept 1830 Namen 

28 Mol Michael Pieter Id Idem Yperen 

29 Brunee Jacobus Ludovicus Id Idem Mons 

30 Seyer Josephus francis  Korporaal Luik en Maastricht 1830 en 
1831 

31 Buirema/Buurema Petrus Id Idem 

32 Commenie Thomas Id Aug en Sept 1830 
Audenarten en Citadel van 

Gent 

33 Elias Hendrik Kanonier 2e klasse Mobiele leger tot en met 
July 1831 

34 de Hert Augustinus Id Idem 

35 Jansen Hendrik Sergeant Majoor Aug en Sept 1830 Namen 

36 Dyks Hendrik Jans Sergeant Idem Yperen 

37 Beuseker Bernardus 
Gerhardus 

Id Idem Mons 

38 van Ingen Eduard Id Idem Namen 

39 Merckelbach Jan Joseph Id Idem te Brussel en 
Maastricht 1830 en 1831 
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40 Buys Jan Korporaal Aug en sept 1830 en 1831 
Maastricht en Luik 

41 Lacroix Jean Joseph Id Idem 

42 Gerritsen Wilhelmus Id Aug en Sept 1830 Mons 

43 Petter Willem Id Idem Luik 

44 van Leeuwarden Hendrikus Kanonier 1e klasse Idem 

45 van der Klein Hermanus 2e id Tiendaagse Veld-togt 

46 Heinkes Jan Sergeant Majoor Aug en Sept 1830 Luik 

47 Buirema/Buurema Andries Id Idem 

48 Brans Herman Sergeant Idem 

49 Van Oorschot Hermanus Id Idem 

50 Busman Hendrik Antonie Id Idem 

51 Sonderman Hermanus Id Idem 

52 Dikkens Jan Harms Sergeant Majoor 
Titulair 

Idem 

53 van Tuitenbergh Leonardus Sergeant Aug en Sept 1830 Mons 

54 van Viarda Bernardus Id Idem Ath 

55 Roelofs Pieter Id Idem Mons 

56 Heiliger Hendrik Id Idem Ath 

57 Jekel Johannes Id Idem Mons 

58 Hillebrandmeester Jan Id Idem 

59 Vos Andries Id Idem 

60 Otgaar Johannes Id Idem 

61 Coeleveld Joannes Fourier Idem Yperen en Citadel 
van Gent 

62 Raamsdonck Leendert Carel Id Aug en Sept 1830 Yperen 

63 Woudman Lambert Id Idem Mons 

64 van Peppel Jacobus Id Idem Ath 

65 Kerkhoff Everard Korporaal Idem Luik 

66 Lemaire Johannes 
Christiaan 

Tamboer Aug en Sept 1830 Luik 

67 Marchert Pieter Kanonier 1e klasse Idem Ath 

68 de Jager Dauwe 
Weybrands 

Id Idem Mons 

69 van Roosmalen Theodorus Id Idem 

70 van der Taelen Karolus Lodewijk Id Sept 1830 op de Citadel 
van Antwerpen 

71 Wynands Wilhelmus 
Henricus 

Id Aug en Sept 1830 Doornik 

72 Beyer Stephanus Id Idem Mons 

73 Voerman Karel Id Idem 

74 Hengst Willem Arnoldus Id Idem 

75 Stade Nicolaas Id Idem 
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76 Bosch Reinier Id Idem 

77 Posthuma Johannes Jacobus Id Idem 

78 Jonker Klaas Id Idem 

79 Steenbergen Johannes Kanonier 1e klasse Aug en Sept 1830 Mons 

80 den Haan Gerrit Id Idem 

81 Muller Johan Ludwig Id Idem 

82 Ferwerda Cornelis Id Idem 

83 de Vet Cornelis Id Idem 

84 Limpers Jan Willem Id Idem 

85 Vermeulen Sebastiaan Id Idem Doornik 

86 Schilling Jan Id Idem Ath 

87 Niellen Hendrikus Id Idem Mons 

88 Oosting Hein Id Idem Namen 

89 Menssens Foppe Id Idem Ath 

90 Magrie Teunis Id Idem Mons 

91 Meuleman Hendrik Korporaal Idem 

92 van Wilweber en 
Aelstadt 

Gottlob Wolfgang Korporaal Aug en Sept 1830 Mons 

93 Ottenhoff Jan Jacob Id Idem 

94 Homkes Lambertus Id Idem 

95 Somerschoe Johannes Id Idem Ath 

96 Gorius Machiel Kanonier 2e klasse Idem 

97 Febel Johannes Id  Idem 

98 Wildhaber Johan David Id Idem 

99 Lygers Hendrik Jan Id Idem 

100 Thyssen Jan Arend Id Idem Mons 

101 Paulus Jan Id  Idem  

102 Bor Hendrik Id Idem 

103 Sluiter Jan Id Idem 

104 Bos Arnoldus Josephus Id Idem 

105 Mulder Frederik Kanonier 2e klasse Aug en Sept 1830 Mons 

106 van den Ende Willem Pieter Id Mobile leger tot en met 
Mei 1830 

107 Koning Jan Id Idem 

108 Bosman Gerrit Id Idem 

109 Maarsen Cornelis Id Idem 

110 Konyn Frans Id Idem 

111 Visser Christiaan Id Idem 

112 Knip Roelof Id Idem 

113 Hannissen Gijsbert Id Idem 

114 Werner Johan Jacob Id Toendaagsche veld-togt 

115 Ferra Hendrik Id Idem 
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116 Luikenga Johannes Id Idem 

117 Mosselmans Adriaan Willem 2e luit Nijmegen Oct & Nov 1830 

De dikke lijnen in bovenstaande tabel geven de pagina-eindes in de documenten weer. 

De namenlijst bevat nog een aantal kolommen : “Bijzondere Omstandigheden”, “Advies van den 
Opperbevelhebber der troepen in het Commando der Vesting” en “Beslissing van het Departement 
van Oorlog”, maar die zijn leeg, behoudens achter de nummers 114 t/m 116. 

Bij genoemde nummers staat in de kolom “Bijzondere Omstandigheden”: “wegens slegt gedrag uit 
het Leger verwijderd”. 

Het advies luidt : 

“Alle de op deze staat genoemde personen hebben mijns inziens aanspraak op het 
onderscheidingsteken met uitzondering van de drie laatst daarop vermelde kanonniers welke 
wegens slecht gedrag uit het Leger zijn verwijderd. 

De generaal der Infanterie het bevelvoerende in het 1e Groot Militair Kommando” met een 
onleesbare handtekening. 

Daaronder : 

Naarden den 19e October 1831. De Luitenant kolonel kommanderende het Bataillon Vrijwillige 
Artilleristen” getekend “A. Petter” 

De kolom “Beslissing …” bevat een puzzeltje: er staat “dezelfde aanmerking als bij N 83 en 84”, maar 
bij die nummers staat in de betreffende kolom niets. 

Achter de drie verwijderden-wegens-slecht-gedrag staat iets dat lijkt op “gewijzigd”.  

En bij de, later toegevoegde, nr. 117 staat “heeft aanspraak verkregen in den rang van ?- sergeant”. 

  

Hendrik hád dus, inderdaad, niet gelogen…… .  

Ook met het ontkrachten van de andere “leugens” kom ik langzaamaan verder, veelal door te 
zoeken zónder persoonsnaam, maar op historische gebeurtenissen. 

 

Hoe verder met het onderzoek?  

Ik heb uiteraard nog veel vragen, voldoende om me jaren zoet te houden….. . 

Waaronder: de huisnummering “Oude Haven 469” en “Oude Haven 481” te Naarden in de jaren 
1840. Wie weet of en waar ik, op internet, een afbeelding kan vinden (of kopen) van deze 
nummering? Misschien vind ik dan ook de nummering van de Bussummerstraat….. . En of er aan de 
Oude Haven een herberg, mogelijk de Postiljon, was gevestigd.  
Deze problematiek lijkt erg op het werk waar Ineke de Ronde zich lange tijd in Hilversum mee bezig 
heeft gehouden. 

  

U veel zoekplezier wensend, met af en toe zo’n giga-treffer als ik had, 

Ruth Bor 

 

PS. In de Gooise Matras, uitgegeven door afdeling Gooiland in april 2011 staat een kwartierstaat van 
Geurt Bor, mijn vader. Klik Hier Met de gegevens hieronder kunt u deze kwartierstaat aanvullen. 
Het grootste deel van die kwartierstaat gegevens zijn door afd Gooiland ook op Geneanet geplaats 
(Gooisegeslachten) Klik Hier (aanmelden bij Geneanet is nodig) 

 

Generatie I 

Geurt Bor (geboren 19-04-1930), overleden 14-06-2014 te Rotterdam. 

Gehuwd met Sjoerdje Sterken (geboren 05-02-1925), overleden 08-07-2015 Saint Amand Montrond 
Frankrijk 

https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2018/02/de-gooise-matras.pdf
https://gw.geneanet.org/gooisegeslachten_w?lang=nl&p=henricus+tijmens&n=krijnen&oc=1&type=tree
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Uit dit huwelijk (Ruth Bor, samenwonend met) Pieter Goudkamp, (geboren 24-11-1936), overleden 
31-05-2015 Saint Amand Montrond, Frankrijk 

Generatie V 

Hendrik Bor, (geboren 10-05-1808), overleden 31-10-1871 Zeeland Township, Ottawa County, 
Michigan USA 

Huwt ten tweede male op 18-07-1855 te Fillmore, Allegan County, Michigan USA 

Met Bastiaantje Leenheer, geboren 04-08-1824 te Onwaard, overleden 24-04-1889 te Holland, 
Ottawa County, Michigan USA, dochter van Pieter Leenheer en Sara Kamerling 

  

Uit dit huwelijk:  
1. Johanna/Hannah Bor, geboren 25-10-1856 Fillmore, Allegan County, Michigan USA 

overleden 19-12-1934 Holland, Ottawa County, Michigan USA 
2. Pieter/Peter Bor, geboren 27-07-1858 Fillmore, Allegan County, Michigan USA 

overleden 17-10-1943 Holland, Ottawa County, Michigan USA 
3. Hendrik/Henry Bor, geboren 09-11-1860 Zeeland, Ottawa County, Michigan USA 

overleden 19-07-1925 Holland, Ottawa County, Michigan USA  
4. Sara Bor, geboren 09-03-1862* Zeeland, Ottawa County, Michigan USA 

(sommige kerkboeken menen 09-03-1863 en 03-05-1863) 
Overleden 10-10-1936 Chicago, Michigan USA 

5. Alberdina/Delia Bor, geboren 09-04-1864* Zeeland, Ottawa County, Michigan USA  
(sommige kerkboeken menen 09-04-1865 en 06-04-1865), 
overleden 15-04-1932 Holland, Ottawa County, Michigan USA 

6. Anna Maria/Mary Bor, geboren 01-01-1867* Zeeland, Ottawa County, Michigan USA 
(sommige kerkboeken menen 30-09-1869), 
overleden ? – ? - 1946 Grand Rapids, Michigan USA 

De zes Amerikaanse kinderen Bor v.l.n.r. Pieter, Johanna, Hendrik, Anna Maria, Sara, Alberdina, coll. Ruth Bor 
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  * Bij doop of het overschrijven van het kerklidmaatschap zijn soms fouten gemaakt, zodat u ook 
andere geboortedata kunt tegenkomen. Mijn idee is dat de dochters, eenmaal volwassen, bij het 
overschrijven van hun lidmaatschap, “de juiste” geboortedatum aanhielden. Ik heb de 
geboortedatum die zowel in een kerkboek als in het dagboek van zoon Pieter/Peter voorkomt, voor 
de juiste aangehouden. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Genealogische Speurtocht 

"Claas Dithoff of Claas Ditlof Heupner, een VOC-dienaar met raadselachtige 
naam" 

Willem-Jan van Grondelle en Els Vermij 

Ter introductie, Willem Jan heeft ooit - op 23 september 2015 - een zgn. tien-minuten-praatje 
gehouden voor de afdeling Gooiland over lijfrentebrieven in de achttiende eeuw. Daar werd in het 
afdelingsblad ook een korte introductie gegeven over hemzelf en zijn partner Els Vermij.  
 

Het is bij genealogie net als bij puzzelen, pas als we het laatste stukje hebben gevonden, zijn we 
tevreden. Zo verging het ons ook bij ons onderzoek naar het wel en wee van Claas Dithoff, 
afkomstig van het Zweedse Oostzee-eiland Gotland. Claas Dithoff monsterde in 1737 bij de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) aan als matroos op het VOC-schip Ketel. Hij zou maar 
liefst 48 jaar bij de VOC in Azië in dienst blijven.  
 
De Ketel vertrok op 10 maart 1737 vanuit Texel onder bevel van schipper Willem Meetman naar 
Ceylon. Ceylon (het tegenwoordige Sri Lanka) was voor de VOC een belangrijke handelspost met 
kaneel als belangrijkste exportproduct. Na een bijzonder moeizame reis, die zeventien maanden 
duurde en waarbij ongeveer de helft van de bemanning onderweg overleed, kwam Claas Dithoff op 
14 augustus 1738 aan in Colombo.  
 
Hij besloot kennelijk om daar te blijven en nam dienst bij de militaire afdeling van de VOC. Daar 
maakte hij geleidelijk aan carrière bij de Artillerie, aanvankelijk als kanonnier. In 1747 werd hij 
bevorderd tot konstabelsmaat en twee jaar later tot konstabel (de baas over de kanonniers). 
Omstreeks 1750 werd hij tijdelijk overgeplaatst naar een andere locatie, maar in 1757 keerde hij 
terug naar Colombo als luitenant. Spoedig daarna werd hij bevorderd tot kapitein-luitenant. Aan het 
eind van zijn leven in 1785 was hij Opziender van de Wapenkamer. Zo doorliep hij een lange VOC-
loopbaan van maar liefst 48 jaar. 
 
Al snel na zijn aankomst op Ceylon kreeg Claas Dithoff een relatie met een vrouw genaamd Anna 
Hooglant, met wie hij twee (‘onechte’) kinderen kreeg, Sara (1740) en Anna Maria (1745/1746). Bij 
hun doop gaf Claas als zijn naam op Claas Ditlof Heupner. Enkele jaren later trouwde hij met Maria 
Perera. Ook bij die gelegenheid werd hij geregistreerd als Claas Ditlof Heupner. Claas en Maria 
kregen vier kinderen: Elisabeth (1749), Petrus (1754), Mariana Johanna (1759) en Catharina Sophia 
(1770), die allemaal werden gedoopt in de Gereformeerde kerk op Ceylon. Claas en Maria waren 
actieve leden van de lokale gemeenschap; ze traden in Colombo minstens tien keer op als 
doopgetuigen. 
 
Bij deze gegevens rijzen natuurlijk vragen. In het scheepssoldijboek van de Ketel staat Claas 
duidelijk vermeld als Claas Dithoff van Godland. In de jaarlijkse Generale landmonsterrollen van de 
VOC, waarin we zijn militaire loopbaan van jaar tot jaar kunnen volgen, staat hij consequent 
geregistreerd als Claas Ditlof van Godland, in Azië gearriveerd met de Ketel. Bij zijn huwelijk en bij 
doopaangiftes heet hij echter Claas Ditlof Heupner en ook in de Naamboekjes (met de namen en 
rangen van de officieren van de VOC in Azië) staat hij als zodanig vermeld. Gaat het hier wel om 
dezelfde persoon? Het antwoord op deze vraag vonden we na lang zoeken in het testament dat 
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Claas en Maria in 1775 lieten opmaken. In dat testament liet Claas Ditlof Heupner optekenen dat hij 
in 1736 met het VOC-schip Ketel naar Colombo was gekomen. Dat was voor ons het overtuigend 
bewijs dat het om dezelfde persoon ging.  
 
Dan rest natuurlijk nog wel de vraag waarom hij zich Heupner is gaan noemen. Was dat ook in 
Gotland al zijn achternaam? Waarom heeft de schrijver van het scheepssoldijboek die naam dan niet 
opgeschreven? Een antwoord op deze vraag hebben we niet kunnen vinden.  
 
Wel vonden we op Ceylon nog iemand met de naam Heupner: Jan Casper Heupner. Ook deze Jan 
Casper Heupner diende bij de Artillerie, eerst in 1741 als vaandrig in Manar en later als sous-luitenant 
en Opzichter van de Equipage. Wellicht was hij een broer of een neef van Claas Ditlof Heupner.  

Net als Claas trouwde Jan Casper Heupner op Ceylon. Claas en Maria waren in 1752 getuigen bij de 
doop van een zoon van Jan Casper Heupner en Cornelia van Camerijk, genaamd Johannes Godloff 
Heupner. Een andere zoon van Jan Casper, Ferdinand Casper Heupner, geboren in 1754, had ook een 
succesvolle militaire carrière. Bij de doop in 1774 van een van diens kinderen, Petrus Ditlof, waren 
Claas Ditlof Heupner en Maria Perera ook weer getuige. Deze onderlinge banden lijken wel degelijk 
op een familierelatie te wijzen. Mogelijk waren Claas en Jan Casper nakomelingen van Johan 
Höpner, een koopman uit het Duitse Wittenburg, die in 1646 in Visby, de hoofdstad van Gotland, 
werd begraven. Dit is echter pure speculatie. En zo blijft er toch altijd nog wat uit te zoeken. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ledenbestand 
Per 30 nov. was het ledental 191, incl. 10 bijkomende leden 
per  31 dec. 193, incl. 10 bijkomende Leden 
per     1 jan. 189, incl 10 
per  31 jan. 192, incl 10 bijkomende leden 
 

Mutatie 

 
Nieuwe leden 
Dhr. A. Slagboom, Hilversum 
Dhr. H.J. Wijnholds, Froombosch 
Dhr. G.D. Beker, Hilversum 
Mw. W.C. Behrens-Praamstra, Bunschoten Spakenburg 
 

Opzeggingen 
Dhr A. Miedema, Bussum 

Dhr. H.E. Besselink, Kortenhoef 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Colofon 
Nederlandse Genealogische Vereniging. Opgericht 1 juli 1946. 

Correspondentieadres:NGV, Postbus 50, 3980 CB, Bunnik 

Bibliotheek en andere diensten: Kosterijland 3, 3981 AJ, Bunnik 

Openingstijden: woensdag op afspraak; donderdag 10-16 uur; elke 2e zaterdag 10-16 uur. 

 

Afdeling Gooiland. Opgericht 30 maart 1949. 

De afdeling omvat de gemeenten met de postcodes: 1200 t/m 1279, 1400 t/m 1419 en 3630 t/m 3639. 
Dit zijn de (deel)gemeenten Hilversum, Loosdrecht, Kortenhoef, ’s-Graveland, Ankeveen, Laren, Blaricum, 
Huizen, Naarden, Bussum, Nieuwersluis, Loenen a/d Vecht, Loenersloot en Vreeland. 

 

Alle bijeenkomsten zijn in de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263, Hilversum. 

Voor bereikbaarheid: https://bethlehemkerk.nl/index.php/adres 
 

Dit mededelingenblad wordt digitaal toegezonden aan de leden van de NGV, afdeling Gooiland en aan de 
leden van andere afdelingen, die een bijkomend lidmaatschap zijn aangegaan. Het blad verschijnt viermaal 
per jaar. 
 

Deze afdeling staat ook op Facebook. Ga binnen FB naar ‘NGV Afdeling Gooiland’. 

 

Bestuur: 

Voorzitter: Louis Heinsman, Van der Zaenlaan 49, 1215 SJ, Hilversum, 035-6233785, email voorzitter-goi@ngv.nl  

Secretaris: Rob Tausk, Oude Enghweg 9, 1217 JA, Hilversum, 035-5445379, email secretaris-goi@ngv.nl  

Penningmeester: Maarten v Mourik, Neuweg 453, 1215 JC, Hilversum, 035-6219269  
email penningmeester-goi@ngv.nl 
Lid: Anne Schley-de Bruin, webredacteur, email webredacteur-goi@ngv.nl 

Redactie Afdelingsblad: Maarten v Mourik gmvanmourik@xs4all.nl en Rob Tausk 
 

Artikelen waarbij de auteur niet vermeld is, zijn door de redactie geschreven.  

 
Kopij: mochten jullie kopij willen aanleveren, dan is dat zeer welkom. Artikelen het liefst als platte tekst, 
dus zonder opmaak. Foto’s en dergelijke separaat meesturen als jpg-bestand. Graag mailen naar:  
gmvanmourik@xs4all.nl 
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