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Inleiding 
 

Enkele jaren geleden alweer, toen wij begonnen na te denken over een 
thema voor dit jubileumnummer van Koggenland, opperde Hans van den 
Broek het idee onze aandacht te richten op de ziekenzorg in de breedste zin 
van het woord in oostelijk West-Friesland. Hoewel er al vele publicaties op 
dit terrein bestonden, had hij, zo stelde hij vast naar aanleiding van zijn 
regelmatige raadplegingen van archieven, maar weinig publicaties van 
bronnenmateriaal aangetroffen. Hier lag dus een kans voor ons! 
 
Toch is het niet gelukt onze leden zo enthousiast te krijgen dat zij zich al 
dan niet tijdelijk op dit thema hebben gestort. Uiteindelijk hebben wij dan 
ook besloten deze ‘rode draad’ los te laten en de bundel open te stellen voor 
iedereen, die op welke wijze dan ook een bijdrage wilde leveren. Wij zijn 
uiteraard erg blij en dankbaar dat zo velen kopij hebben ingestuurd. Tegen 
de anderen zeggen wij: voor uw bijdrage is in de komende jaargangen van 
ons tijdschrift ruimte genoeg, onze afdeling is springlevend, 25 jaar is nog 
jong en wij gaan met frisse moed verder! 
 
Aan het aanvankelijke thema van de bundel wordt recht gedaan door 
Frouwien Schoonhoven-Wubbenhorst, die vanuit een kort overzicht 
van de medische wetenschap probeert te laten zien waarom Jacob Dekker in 
1929 aan longontsteking dood ging. Een gedeelte van de correspondentie 
van de heelmeester van Urk, dat ressorteerde onder het arrondissement 
Hoorn in 1811, lijsten van medische specialisten uit diezelfde tijd en een 
beschrijving van de problemen die apotheker Vermande in Hoorn had met 
de Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht van het 
Departement van de Zuiderzee sluiten aan bij het idee om vooral 
bronnenmateriaal te publiceren. 
De bijdrage van Jaap Iepenga, Gerri Kind-Renskers en Peter Swart 
concentreert zich op de gezondheidszorg in het Burgerweeshuis in Hoorn in 
de 18e eeuw. Een gedeeltelijke genealogie van de chirurgijn Claas ’t Lam en 
een lijst van de weeskinderen, die in de winter van 1740-1741 met pokken 
besmet raakten, vormen hun bijdrage aan de bronnenpublicaties. 
José Schenk buigt zich in haar bijdrage ‘Ziektekosten en doodschulden’ 
(een transcriptie van een akte uit 1818) aan de vraag wat begraven nu 
eigenlijk voor kosten met zich meebracht. Zieken gingen vroeger vaker dood 
aan hun kwaal dan tegenwoordig en menigeen zal dan ook regelmatig met 
dergelijke kosten te maken hebben gekregen. 
 
In de parenteel van de familie Sombeek uit Enkhuizen, vanaf het einde van 
de 17e eeuw toen Frans Sombeeck schipper was in dienst van de VOC, 
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schetsen Marijke van Teunenbroek-Land en Arjen de Kievit het 
beeld van een niet onbemiddelde familie die haar maatschappelijke taken 
niet uit de weg ging. 
Nico van der Knokke en Marcel van de Cnocke vonden in het artikel 
van Jan van der Knokke in onze vorige jubileumbundel de aanleiding voor 
een vervolgonderzoek. Zij tonen in hun bijdrage aan dat Pieter en Maerten 
vander Cnocke, jonge mannen uit Brugge, de ‘missing link’ vormen, die de 
koppeling van de Nederlandse en de Vlaamse tak van de familie Van der 
Knokke mogelijk heeft gemaakt. 
Lourens Olijve neemt ons ook mee naar het buitenland. Hij presenteert 
het resultaat van zijn onderzoek maar de stamvader van de Indische familie 
Olijve, waarbij ook Lou een koppeling legt naar zijn artikel in de vorige 
jubileumbundel. Een verkorte genealogie van deze stamvader, Johannes 
Nicolaas Olijve, en een aantal transcripties leveren hopelijk weer veel 
materiaal op voor vervolgstudies. 
De twaalf kinderen van Johannes Matthijsz. Van der Haagen (gedoopt 08-
01-1782 Den Haag , overleden 12-04-1850 Alkmaar) en Isabella Thomasdr. 
Smit vormden voor Cor de Boer de aanleiding zich te verdiepen in een 
familie, die haar sporen verdiende in het 19de eeuwse Alkmaar. Hoe de 
diligence en de herberg het moesten afleggen tegen de komst van de trein 
en hoe wijnhandelaar Willem Pels aan zijn winkel kwam, leest u in dit 
verhaal. 
 
In bovenstaande opsomming heeft u de naam van Hans van den Broek 
gemist. Zijn bijdragen aan dit nummer zouden omvangrijk zijn geweest en 
waren ook grotendeels al klaar voor publicatie. Maar het heeft niet zo 
mogen zijn. Hans werd in de loop van 2008 ziek, zijn gezondheidstoestand 
stond hem al vrij snel niet meer toe verder te werken aan zijn genealogische 
onderzoeken en kort geleden hebben wij definitief afscheid van hem moeten 
nemen. Een bijdrage aan deze door hem bedachte jubileumbundel is er dus 
niet van gekomen. Het is met diep respect en grote dank voor al zijn werk 
voor onze afdeling dat wij deze bundel aan de nagedachtenis van Hans 
opdragen. 
 
Het bestuur van de afdeling Oostelijk West-Friesland. 
De redactiecommissie van Koggenland. 
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Van Ziekteleer tot Geneeskunst    
(door Frouwien Schoonhoven-Wubbenhorst) 
 
Inleiding 
Jacob Dekker werd ziek en overleed binnen drie weken. Hij kreeg 
longontsteking, lag thuis op bed en ging zomaar dood. Hij werd niet in het 
ziekenhuis opgenomen en werd niet behandeld. Hoewel Fleming de 
penicilline al had uitgevonden was het medicijn nog niet op de markt. 
Jacob was een hardwerkende sportieve man van 35 jaar. Hij liet een vrouw 
en twee kinderen na zonder inkomsten. Het huis en de zaak werden 
verkocht, maar gelukkig kon de vrouw kon een bescheiden bestaan 
opbouwen met een klein winkeltje dat ze tot haar vijfenzestigste heeft 
gedreven. Dit speelde zich af in 1929, niet zo lang geleden.  
 
Waarom waren er geen medicijnen en waarom ging hij niet naar het 
ziekenhuis? Eén verhaal uit de ontelbare geschiedenissen over ziekte en 
dood. Om te begrijpen hoe er om werd gegaan met ziekte en dood ben ik in 
de geschiedenis gedoken. Hoe keek de maatschappij 
naar ziek zijn en dood gaan? Een straf van God? Stond men er onverschillig 
tegenover?  Zag men het als een puur lichamelijke gebeurtenis? Wanneer 
ontdekte men waardoor en hoe besmettelijke ziekten, pestilenties 
rondgrepen en hoe ging men er toen mee om? Was het van belang waar je 
woonde, in welke provincie, welke stad of welk huis of zelfs welke 
verdieping?  
 
Kort overzicht 
De Grieken legden de basis voor de ziekteleer. Samen met de Arabische 
cultuur kwam zij naar Europa en tot de 16e eeuw bepaalde de Humorenleer 
de aanpak van de heren doctores, de chirurgijns en de apothekers. In de 
Hollandse Gouden eeuw waren er grote ontwikkelingen op medisch gebied 
in ‘Nederland’ en Europa. In de Franse tijd ging alles op de schop: de gilden 
werden opgeheven en de opleidingen en regeringen veranderden. Een 
chaos. Pas vanaf 1830 begon zich weer een positieve trend in te zetten op 
medisch gebied. 
 
Hippocrates 
Heel lang was de leer van Hippocrates de basis van ziekteleer. Hij ging uit 
van het herstel van het verloren evenwicht in het lichaam: de Humorenleer 
(ca 450 voor Chr.). Deze Griekse geneesheer van het eiland Kos stelde dat 
het lichaam zelf de stoffen tot genezing in zich had. Zijn lijfspreuk was: 
‘Natuur is de beste heelmeester’. Op basis van de vier elementen waar alles 
uit samengesteld was, aarde, vuur, water en lucht, in combinatie met de vier 
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lichaamsstoffen: bloed, slijm, geel gal en zwart gal werd de diagnose 
gesteld. Bij ziekte was het evenwicht tussen deze stoffen verstoord. Men 
keek tot welk type de patiënt hoorde en bepaalde de behandelmethode. 
Bij te veel bloed zette men bloedzuigers (werd ook gebruikt om het bloeden 
te laten stoppen en voor het vormen van mooie littekens). Bij te veel zwart 
gal waren er tumoren, bij te veel slijm had men reuma. Maden werden 
gebruikt om een wond mooi schoon te maken. 
            
Galenus van Pergamon leefde rond 150 na Christus Hij werkte de leer van 
Hippocrates verder uit, verzamelde alle gegevens rond ziekte en behandeling 
en beschreef ze. Dit is de basis van de Westerse en Arabisch Islamitische 
geneesleer geworden. Galenus geldt als de grootste geneesheer uit  zijn tijd. 
Hij liet een schat aan geschriften na. Tot laat in de middeleeuwen werden 
deze gebruikt. Het voelen van de polsslag bij een patiënt bijvoorbeeld komt 
van hem. Hij wordt meestal beschreven als wat we nu een egotripper 
zouden noemen, maar uit zijn beschrijvingen van de vele casus blijkt dat hij 
een man was die goed luisterde naar wat in de patiënt omging, wat precies 
zijn klachten waren en zijn persoonlijke geschiedenis.  
Bron: Susan P. Mattern,  Galen and the rhetoric of healing    

We maken een sprong naar Holland en lezen bij Gerard Brandt (1626 – 
1685): In medische zin had men zieken niets te bieden. Voorop stond het 
verzachten van het lijden, zieken in de gaten houden en verzorgen.”Ende 
wat goets seggen.”  Taak was ook dat men goed te eten kreeg!  

De Middeleeuwen 
In de Middeleeuwen was de patiënt afhankelijk van de Goden. Men was leek 
op kerkelijk gebied. Tot in de Renaissance was de patiënt  afhankelijk van de 
humorenleer, de macrokosmos, de microcosmos, zijn temperament en vooral 
van de deskundigen die dit konden duiden. Naast alle geleerdheid 
bestonden ook de geneeskruiden en toverkruiden. Toch lieten de heiligen 
een leemte achter die werd opgevuld door astrologie en kruiden. De 
vroedvrouw, of wijze en vroede vrouw bood hulp bij ziekte en ongemak. De 
ziekten van de Middeleeuwen waren lepra, pest, tering(tbc) schurft, belroos 
miltvuur, trachoom en vallende ziekte. 
 
Opleidingen                                                                                                                       
De eerste medici met universitaire opleiding kwamen uit Bologna (1137), 
daarna Parijs, Keulen en sinds 1425 ook uit Leuven. In Amsterdam nam men 
in 1461 geen stadsmedicus aan of mocht zich geen medicus vestigen die niet 
Doctor was geworden aan “eenige fameuse universiteit”. 
De stadsdoctor gaf geneeskundige hulp aan de armen, de kosten werden o.a. 
door de kerk betaald. De stad gaf ook toestemming voor barbier-chirurgijns, 
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die aangesloten waren bij een Gilde, om hun beroep uit te oefenen. Er was 
groot verschil in aanzien tussen de ‘medicinae doctor’ en de ‘chirurgijn’. 
 

 
Afbeelding van de Universiteit van Gent  

 
In 1524 bepaalde Keizer Karel V: 

1-geneeskunde wordt uitsluitend door universiteiten gegeven 
2- er komen regels voor de apothecarus 
3- chirurgie is een eerbaar beroep. 
 

Noord-Nederland was het randgebied van de Europese beschaving. Men zag 
ziekte als aards lijden. Met de stichting van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden (1588-1795), konden ook de medische beroepen 
zich gaan ontwikkelen.  
 
De Gilden  
Ambachtsgilden waren organisaties waarin beroepsgenoten of groepen van 
beroepsgenoten zich met toestemming van de plaatselijke overheid 
verenigden. Ook was duidelijk dat het voordelig was zich in één gilde te 
verenigen om concurrentie tegen te gaan, beunhazen uit te sluiten en te 
bestrijden, gezamenlijk bepaalde kosten te delen en risico's te spreiden. Het 
stadsbestuur of zelfs een hogere autoriteit moest toestemming geven tot 
oprichting. Gildebroeder werd men niet zomaar. In de eerste plaats moesten 
alle gildebroeders burgers van de stad zijn. Het burgerschap, ook 
poorterschap genoemd, kon behalve door geboorte en huwelijk, ook door 
koop worden verworven. Meester werd men pas na een jarenlange leertijd 
als leerjongen en knecht. De meesterproef moest afgelegd worden en 
entreegeld betaald. Het meesterschap bood vele voordelen: stemrecht in de 
gildenvergadering en het recht op materiële steun in tijden van armoede, 
ziekte en ouderdom. Ook na "de pensionering" bleef een ambachtsman 
gildenlid.  
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Van Renaissance naar Verlichting 
In de loop van de zestiende eeuw verminderde het geloof in de heiligen 
waartoe je je moest wenden voor hulp in geval van ziekte. De opkomst van 
het Calvinisme had samen met het Humanisme voor een andere kijk op de 
beleving van ziek zijn gezorgd. God (kerk) en wereld waren verder uit 
elkaar komen te liggen en de mensen waren zelfbewuster geworden. Een 
nieuwe stroming ging zelfs de planeten bestuderen en gaf aan dat zij invloed 
hadden op het welzijn van de mens. De Humanistische geleerden keken 
weer naar Galenos en naar de andere klassieke auteurs, zoals Aristoteles en 
Pythagoras en vermengden dit met hun eigen inzichten. 
 
 

 
De pest die in de 17e eeuw voor vele duizenden slachtoffers zorgde 

 
In de Renaissance was de lepra verdwenen en syfilis kwam erbij. In het 
midden van de 17e eeuw kwamen de pestilentiën, de Spaanse pokken en 
andere ziekten en plagen. De kloof tussen arm en rijk was heel groot. De 
bevolking groeide en er ontstond een strengere en hardere maatschappij. 
Calvinisten waren streng. Er werden grenzen gesteld aan de opname in 
gasthuizen of diaconiehuizen. Mensen met syfilis wilde men niet hebben: Of 
men “voor soodanige vuyle mensen mogt worden geëxcuseerd” 
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Syfilis 

 
Mensen met ‘Spaanse of vuile’ pokken kwamen onder behandeling van een 
pokmeester of werden verzameld in een pesthuis of pokhuis. De 
syfilispatiënten kregen vreselijke behandelingen: de smeer-, kwijl- of 
zweetkuren. Prostituees met syfilis werden 2 jaar opgesloten in een 
werkhuis en hadden weinig recht op mededogen. Turf-, spin-, werk-  
of rasphuizen vormden hun toekomstperspectief. Ook psychisch gestoorden 
en gehandicapten werden opgesloten: de maatschappij werd 
onverdraagzamer. Rond het midden van de achttiende eeuw werden 
zinnelozen samen met bedelaars, havelozen en dieven opgesloten in het 
pesthuis of het dolhuis. De onmaatschappelijken waren ook de werkschuwen 
en de onnuttigen. De stadsdoctoren hadden heelmeesters, vroedvrouwen, 
apothekers en het gasthuis tot hun beschikking. Op het platteland bleef de 
situatie slecht. Zelfs tot in de Franse tijd was dit nog het geval, zoals verder 
in dit verslag zal blijken uit de lijsten van 1812 van het arrondissement 
Hoorn in het Departement van de Zuyderzee.  
 
17e en 18e eeuw 
In de 17e eeuw kwamen er twee concurerende stromingen op gang: 

1-iatro chemie: belang van chemische processen in het lichaam 
2-iatro fysica: natuurkundige fenomenen zijn belangrijk. 

Boerhaave was een iatro fysicus of iatro mechanicus. Dit werd als heel 
modern ervaren, hierdoor kwamen ook de buitenlandse studenten hier 
studeren. Van af 1675 was het politiek en militair betrekkelijk rustig in de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, in vergelijking met de rest van 
het protestante Europa. Dit zorgde voor grote bloei van de universiteiten! 
In de loop van de 18e eeuw was dit afgelopen. De iatrochemie en iatrofysica 
hadden afgedaan. Er kwam een steeds meer systematische indeling van de 
ziekten. Er ontstond meer differentiatie in de studievakken. In 1791 werd in  
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Leiden de eerste hoogleraar heelkunde en verloskunde benoemd. Ook 
fysiologie werd een vak. De andere universiteiten in Europa pakten de 
moderniseringsdraad op en ontwikkelden zich ook. Hierdoor bleven steeds 
meer buitenlandse studenten weg van onze universiteiten. Toen het opviel 
dat er eigenlijk te veel universiteiten waren, ontstonden er ook financiële 
problemen. 
 
Tijdens de 18e eeuw werd de kloof tussen arm en rijk nog groter, vooral na 
1770. Daarom waren de Kerk, het Stadsbestuur en de overgebleven Gilden 
genoodzaakt om in samenwerking met "particulieren" op den duur, vooral 
tijdens de tweede helft van de 18e eeuw een soort "sociaal plan" te volgen 
om de ergste armoede en eventuele kwade gevolgen daarvan te beteugelen. 
Het arbeidsethos was: bid en werk. De rijken woonden ruimer en frisser en 
werden minder ziek. Pas met Prof. Boerhave in Leiden werd er meer over 
ziekten gepraat dan over Hippocrates en werd er meer praktische 
geneeskunde onderwezen. De ziekteleer kende lange tijd ook geen 
symptomologie als essentieel onderdeel van de diagnostiek. Dit kwam pas na 
1800 op gang. Rond 1700 kwam de diagnose nog per brief. 
 
Door nauwkeurig het lichamelijk onderzoek te beschrijven kon men 
bepaalde afwijkingen in kaart brengen. Iemand met een doctorsbul had 
aanzien. De kleding was ingetogen en statig, hij gebruikte immers zijn hoofd 
en niet de handen en beheerste het Latijn. Hij werkte vrijwel alleen in de 
steden. Maar pas na de theologen en de juristen kwam de doctor. Het bleef 
zo dat zonen uit de hogere stand kozen voor de rechtenstudie. De medici 
kwamen uit de gegoede burgerij. 
 
De chirurgijn en apotheker hadden een winkel en een uithangbord. 
Voordeel van de ‘bul’ van de doctor was dat er in de 17e eeuw geen gilde 
regels voor golden. Je kon je vrij vestigen en je kansen bij een rijke vrouw 
waren groter. Het Collegium Medicum beoordeelde de bul. In Amsterdam 
vanaf 1636 en vanaf 1786 kon je je alleen met bul vestigen. 
(Uit: Om lijf en leven van Prof.J.K.van der Korst, gezondheidszorg en geneeskunst in 
Nederland 1200-1960 Bohn, Scheltema en Volkens. Isbn 90-313-0891-9). 
 
Ziekenhuizen                                                                                                              
De ziekenhuizen in de 18e eeuw waren voor zieke armen en niet voor arme 
zieken, armenzorg was belangrijker dan de geneeskundige aspecten. 
Sommigen vonden het verstandiger de ziekenhuizen maar geheel af te 
schaffen (epidemieën). 150 jaar geleden was een goede behandeling van 
een zieke een thuisbehandeling. Over de ontwikkeling bestaat geen goede 
geschiedschrijving. Voor een groot deel was die in handen van de medici zelf 
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en deze waren negatief over het verleden en roemden de nieuwe 
verworvenheden.  
 
Er zijn verschillende manieren om naar de ontwikkelingen in de 
gezondheidszorg te kijken. Sigerist benaderde het van de sociologische kant. 
Voor de ontwikkeling van ziekenhuizen  onderscheidde hij drie stadia:  In de 
Middeleeuwen had je het pesthuis en het Godshuis, hierna werd het een 
verblijfhuis om tenslotte een wetenschappelijk instituut te worden. Je kunt 
ziekenhuizen ook bekijken als plek voor de opleidingen van doktoren en 
verpleegkundigen. Ackerknecht (leerling van Sigerist) onderzocht de 
vormende werking van het ziekenhuis op de medische praktijk en theorie. 
Door de laatste twee heeft de Franse "kliniek" tijdens de Franse Revolutie 
lange tijd in de schijnwerpers gestaan. De Napoleontische bezetting bracht 
terugval en chaos. De ziekenhuishistoriografie wijst de Franse Revolutie aan 
als keerpunt in de evolutie van het ziekenhuis. De andere kant is dat 
tendensen waarbij de medici een grotere rol gingen spelen al in andere 
landen bestonden. De hervormingen lagen vooral op het bestuurlijke vlak 
(bijv centraal toelatingsbureau). Een belangrijke "revolutie" in de tijd na de 
Franse Revolutie kwam van de medici. In plaats van boekenwijsheid ging 
men nu over tot observatie en medisch onderzoek van de patiënt. Gevolg: 
het ziekenhuis werd het centrum van de medische opleiding. De arts werd 
intern. 
 
Franse Revolutie 
In het algemeen kan men stellen dat de invloed van de Franse revolutie op 
de ontwikkeling van het ziekenhuiswezen overschat wordt, want veel 
veranderingen waren van korte duur en werden  weer teruggedraaid. 
Filantropie bleef belangrijk voor de financiering. Oude medische opinies 
hielden nog lang hun invloed. Niet alle medici zagen wat in het ziekenhuis; 
er was ook verzet. Naast de Parijse school ontstond ook een romantische- of 
natuurfilosofische school. Toch kan men zeggen dat de Franse kliniek een 
innovatieve factor is geweest. De Weense ziekenhuisgeneeskunde was een 
tweede innovatieve centrum. (Naar: Marga Mulder (2002)). 

Tijdens de Franse bezetting in Nederland is wel veel veranderd in de 
organisatie van de gezondheidszorg. De gilden werden opgeheven, de 
chirurgijns werden heelmeesters en er werden centraal regels opgesteld 
waaraan iedere doctor medicinae, heelmeester, apothecaris, vroedvrouw en 
herborist aan moest voldoen. Allereerst moest iedereen in het Departement 
van de Zuiderzee, arrondissement Hoorn, opgeven waar en wanneer zij hun 
diploma of bevoegdheid hadden gehaald. Voorts werd er een 
departementale commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht 
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opgericht, waarin een vertegenwoordiging van locale medici plaatsnam. De 
notulen van deze commissie zijn bewaard gebleven, evenals de lijsten met 
alle medici en datum en plaats van diplomering. Ook van de 
correspondentie met de sous-prefect van arrondissement Hoorn is een map 
bewaard gebleven. Hiervan vielen de brieven van L. Hoefnagel, heelmeester 
van Urk, op door de dramatische toestand waarin de eilandbewoners en 
tenslotte ook Hoefnagel zich bevonden.  

De commissie van G.O. en T. had verder als taak het regelmatig controleren 
van de winkels van de chirurgijns en apothecarissen. Ze registreerden welke 
leerlingen waar in opleiding waren en namen examens af. In geval van 
geschillen tussen patiënten en hun behandelend medicus of apothecaris, 
belegden zij een vergadering waar beiden moesten verschijnen en zij konden 
dan een boete opleggen of een winkel sluiten. Van de verschillende zaken 
die gespeeld hebben valt er een op. Dit zijn de problemen rond de 
Apothecaris Jacob Louis Vermande. Hij nam het niet zo nauw met de regels 
en hoewel hij de zieken niet inwendig mocht behandelen gaf hij toch 
regelmatig op eigen gezag middeltjes en stelde diagnoses. 

19e eeuw 
In de steden waar grote armoede heerste en men dus slechte voeding kreeg 
en dicht opeen woonde, kregen allerlei ziekten de kans zich te verspreiden: 
cholera, kinkhoest, mazelen, tyfus en influenza. Door gebrek aan kennis en 
inzicht in de geneeskunde kwam hier ook niet snel verandering in. De 
bacillen en virussen die de ziekten veroorzaakten waren nog niet bekend. 
Men zei: “de lucht is bedorven; de lichaamssappenbalans is verstoord”. De 
remedie bestond uit: frisse lucht en een sober en ingetogen leven. Zo kwam 
het dus dat Jacob Dekker zelfs in 1929 nog niet behandeld kon worden 
tegen longontsteking. 
 
Bijlage 1   
 
De lijst van doctores medicinae, chirurgijns, vroedvrouwen e.d. 
in het Arrondissement Hoorn in 1811 
 

RANH Arrondisements besturen Departement Zuiderzee1811-1815  inv 644 
Inventaris 646 register Geneesheren Hoorn 1812 
 

Doctores en Medicine ayant droit déxercer dans toute l’ etendrie de l’ Empir 
Noms et Prenoms                Domicilie Arrond.               Livre date de reception 

Jungius,Meinardus Johannis Enkhuizen Hoorn Leiden 18 aout 1787 

Stant, Cornelis Enkhuizen Hoorn Harderwijk 3 juillet 

Saer, Herrius van de Enkhuizen Hoorn Leiden 30 juillet 1794 
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Chirurgien (NB: er waren verschillende soorten chirurgijns) 

Noms et Prenoms                Domicilie Arrond.               Livre date de reception 

Snouck, Jacob Hoorn Hoorn Hoorn 21 october 1765 

Snarebakker, Herman Hoorn Hoorn Hoorn 7 mei 1768 

Lyklema a Nyeholt, Dirk Enkhuizen Hoorn Leeuwarden juillet 1805 

idem idem idem Harderwijk 18 mars 1811 

 

Chirurgiens de Village recies comme chirurgiens naviere = scheeps Heelmeesters 
par les Colleges de chirurgie mercault a la campagne Stad en Lands Heelmeester 

Berg, Hendrik van den          Oosthuizen  Hoorn Asd  27-03-1761 

Dikkop, Corenelis Oosthuizen Hoorn Asd  31-03-1761 

Hoefnage,l Leendert Urk Hoorn Asd  07-06-1782 

 

Chirurgiens Experts Dentiste (Tand en Heelmeesters)    
 

Chirurgiens de Village  (Plattelands Heelmeesters) 
Ou plusieures Medecins Eecie chirurgiens un deur auttes uses acteffet peur une autonte 

Superieure campagne avec acte d’admission Limité . 

 

Plattelands Heelmeesters door een mediciner doctor of chirurgijn geëxamineerd 
en door een of andere Rechtbank of College aangemeld of hebbende plaatselijke admissie 

Visser, Jan Enkhuizen Hoorn  Enkhuizen 10 mei 1778 

 
Pharmahcering 
Johannes, Wilhelmus Blokker Hoorn  Hoorn  20 sept 1785 

Dijkman ,Samuel Enkhuizen Hoorn Enkhuizen 19 aout 1783 

 
Accoucheurs  (Vroedmeesters) 
Hant, Cornelis Enkhuizen Hoorn Harderwijk  3 juillet 1797 

Halvemaan, Pierre Marken Hoorn Enkhuizen 9 sept 1800 

Lyklama a Nyeholt, Dirk Enkhuizen Hoorn Leeuwarden 16 juillet 1805 

 
Sages femmes de Ville (Statie Landsvroedvrouwen) 
Schippers, Lysbeth Twisk  Hoorn  Asd 11 juli 1807 

Krab, Lysbeth Zwaag Hoorn Asd 11 mei 1838 

Ook alle andere vroedvrouwen op de lijst hebben in Amsterdam gestudeerd of examen gedaan 

(dates de receptions). 

 
Apothecaires expaners par les colleges de Pharmacie , collegia Medici ou inspectoses college 

Medici 
Hamt, Corenlis Enkhuizen Hoorn Enkhuizen 6 sept 1792 

Vollenhoven, Coenraad van     Hoorn Hoorn Asd 19 aout 1788 

Huigens, Adriaan Sybercarspel Hoorn Asd 29-07-1799 

 

Iedereen moest een vakdiploma of een benoeming/ goedkeuring overleggen, sommigen konden 

dat niet. Een man zei dat hij sedert 1767 het vak uitoefende en daarom een vergunning zou 

moeten krijgen. Bijvoorbeeld Floris Snel uit Medemblik. 
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Herboristes (Er stonden er twee)  

Mea aquitté sa profession de l’herboriste 
Meebeek?   Avril 1754 59 jr Monnikendam 

Van Sittert Sander    26 aout 1736  26 jr n’a pu pruduire un titre legal   

 

Femmes 
Ruiter, Impjen Venhuizen Hoorn  Asd 21 sept 1812 

Heymans, Catharina Hoogwoud Hoorn  Asd 21 sept 1812 

 

Pharmaciens acuit par le jury de medicines 
Op 20 oktober 1812 werden tien apothekers toegelaten. Zij woonden in Venhuizen, Purmerend, 

Hoorn, Medemblik, Edam, Broek in Waterland (genoemd met naam). 

 

Bijlage 2   
 

Een zestal brieven over de toestand van de heelmeester van Urk 
(Dit eiland viel onder het Arrondissement Hoorn in het Departement van de Zuiderzee) 
 

Uit Arrondissementsbesturen 1811-1815  
inventaris 645 Haarlem 18 februari 1811 
 
(1) Transcriptie 
 
Aan den onder prefect van het Arrondissement Hoorn, Departement 

van de Zuiderzee. 

 

Hier sende ik U Eerwaarde de Compies van de afgegeevene Recepten 

van den 1 slagtmaand 1810 tot de laatsten louwmaand 1811 ik hebbe 

in het gepasseerde naajaar nog veele Ziektens gehad en veele die 

wijt Groot armoede ontstond ik heb selfs Heele huijsgesinnen waar 

genomen daar niets van mond behoeftens in was veel minder iets 

tot verkwiking voor des leijdens iaa zoo Erg Hoog Eerwaarde dat 

er geen venen of licht bij de sulke bevonden wier ik kon de staat 

zo groot niet opdragen als u deselve in deesen Bij veele heb 

bevonden daar ik mijn ook bevlijden om  sulks  aan de respetieve 

diaaconie op te draagen die haar thans ook in de Grooste nood 

wegens haar Ampt bevinde neeme de vreyheid om U Eerwaarde sulks 

bij deesen op te draagen in de verwagting van u Eerwaarde meede 

zorgens te betoonen voor sulke noodlijdende inwoonders onder u 

arrondissement  ik hadde mijn verantwoorde Uen wel eerder toe 

gesonden maar ons Eijland is nog met veel Eys beset mijn 

meedicamenten zijn veel vermindert haude ik mijn bij de 

voorkomende Gelegentheyd in U Eerwaarde Gunst beweysen voor sulke 

beveel u en de uwe de bescherming Goodes en noeme mijn u 

onderdanige dienaar 

Urk 18 sprokkelmaand 1811 

                                                                        

Lt Hoefnagel Eyland Heelmeester te Urk 
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Een triest verhaal. Leendert Hoefnagel probeert zijn geld terug te krijgen 
voor de Medicijnen die hij gebruikt heeft voor de bevolking van Urk. De 
mensen zijn zo arm, dat ze totaal geen eten in huis hebben maar ook geen 
veen om de kachel te stoken. En dat in een ijswinter. Hoefnagel hoopt dat de 
sous - prefect ze zal helpen. Maar er zijn nog heel wat brieven nodig, ook 
van de burgemeester (maire) Hendrik de Haan van Urk en van iemand van 
de Geneeskundige Raad van Toevoorzigt om iets voor elkaar te krijgen. 
Op dat moment is Carbasius sous - prefect van Hoorn. Hij lijkt het werk 
maar niet onder de knie te krijgen. Per 21 augustus wordt hij vervangen 
door G.F.Verschuir. 
 

 

(2) Hoefnagel 27 julij 1811 

 
Men Heer de Prefect 

 

Ik neeme de vrijheyd uwe de benoodigheeden in mijn gevinge 

svaclijk u op te draagen het verzoek door u beleijd mijn de selve 

te doen toekoomen  Ik heb selve thans en gedurig nogal ziektens 

die van een Catharaal Gal en slijmachtigen aart is daarbij is 

heden over 6 weken hier een perzoon Aangekomen gesond bij zijn 

moeder die te Campen woonden en een dag daar  aan kreeg hij de 

pokziekte waarover ik in vreez was hebbende die .vect. de 

nutigheijd den vacien van de koepok ten sterksten aangebooden en 

daar grootelijk mijn werk van gemaakt zoo dat er in de tijd van 4 

weken hondert en tagentigh met de allergewenschte gevolgen zijn 

gevassineert met de koepok en die de besmetenlijke kinderziekte 

door Gods Goedheijd doet tegen gaan er zijn 12 à 13 sie de daat 

werkelijke pokken hebben gehad waarvan er één is overleeden ik 

ben daags nog gaande met de inentingh gister nog 35! Genoegsaam 

zonder belooningen van alle  verzoeke mijn u bestuure  De eigen 

noota van medicamenten te doen toe koomen en blijve in verwagting 

van mijn Belangens men Heer uE onderdaanige dienaar  

Urk 27 julij 1811     Lt Hoefnagel Eylant  Heelmeester Urk 

 

(tevens ondertekend door de Maire van Urk) Hendrik de Haan 

 

 

Uitleg: Hoefnagel voelt zichzelf niet goed, hij heeft gal en slijm problemen. 
Hij ontdekte een geval van pokken op Urk dat hij heeft kunnen beperken tot 
de dood van twee personen. Hij is uitzonderlijk snel geweest met inenten. 
Meer dan honderd personen heeft hij gevaccineerd. Dat dit erg veel is blijkt 
uit andere brieven aan de sous - prefect waar aantallen van 0 tot 8 
inentingen per maand op staan. 
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(3) Hoefnagel 14 november 1811 
 
Aan de weledele Hoog Geleerden onder prefect van het 

arrondissement Hoorn  

G.F.Verschuer 

 

Het noopt mij ú wel Edele mijn noode op te draagen neevens de 

Toestand van dit Eyland Het welke zedert den jaare 1810 van teyd 

tot teydt zoo verarmt  dat ik in mijn fak als Heelmeester 

Genoegsaam geen bestaan kan hebben. In der jaare 1789 ben ik 

hier als Chirurgijn verkoozen door de Eerwaarde Heer Elias 

Huijdekooper toenmaals Heer van Maarseveen en Urk met concent van 

de toemaals regeering op een tractement van 200 gulden jaarelijks 

om met de 3 maanden te ontfangen ten tweeden met de voorwaarden 

van het dorp dat een eider man boven de 25 jaar mijn een daalder 

moesten opbrengen en de jongelingen booven de agtien jaar 1 

gulden mits ik die lieden daarvoor moest raaseeren en het Haar 

knippen om langes dier weg mijn bestaan te maaken. Nu gaat het al 

in de Elfde maand dat ik te goede heb aan het land. En het tweede 

is ook in een Groot verval dat scheeld mijn ook wel 50 gulden Ik  

wenschten wel dat daar ook meer zorg voor wierde gedraagen ik ben 

ook nog niets voorzien van medicamenten tegen de winter. Ook niet 

van lighaammeleijk voorraad voor mijn Huijsgezin en dat tegen de 

winter op zoon afgelegen Eijland de Heere ver siet sulkes fraage 

bij deeze angine Groote noode in ú E Hoog wel eerwaarden schoot 

en in dien wensche dat door meedewerking van U Eerwaarde Hooging 

en weijs beleyd mijne belangen de begeerde Mag volbracht worden  

noeme mijn heer u edele onder daanige duswillige dienaar 14 

november 1811     Lt.Hoefnagel chirurgijn  

 

Verklaring: De ellende druipt eraf. Hoefnagel voelt zich doodongelukkig “op 
zoon afgelegen Eijland”. Met de winter voor de deur. Hij heeft nauwelijks 
inkomen en wacht al 11 maanden op Geld van het land. Het Eijland verarmt 
zo dat hij er zijn brood niet meer verdienen kan. Hij is onder redelijke 
voorwaarden aangenomen door de Heer Elias Huijdekooper in 1789. Voor 
fl.200,00 per jaar en een daalder per man van boven de 25 en 1 gulden voor 
jongemannen boven de 18 jaar. Hij wenst dat de onderprefect hier beter op 
let en dat hij zijn geld krijgt. Met de komst van Verschuir lijken de zaken te 
verbeteren. 
 

 

(4) Hoefnagel 19 november 1811 

Brief aan de sous prefect van de secretaris van de Commissie van 
Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht. 
 
Monsieur le sous prefect! 

 

J’ai exposé a l’autorité superieure la triste position du 

chirurgien de l’isle d’Urk J’ai demande pour lui la fication d’un 
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traitement qui assure son existence mais j’observe c’est a tout 

que vous me dites dans vottre lettre la 16 que la maison 

de ce chirurgien le met horst d’etat de faire la provision de 

medicaments necessaries par la mauvaise saison, puis que je 

vousai fait connaitre par ma lettre du 1e de ce mois que ces 

objects devaient etre fournis sur les fonds de la caisse de 

Departement Quant au moyen que vous proposer de forcer les 

habitants de l’isle d’Urk a salarier aux memes leur chirurgien, 

c’est une mesure impracticable e qui nul reglement ne 

justifierait. J’ai l’honneur d’etre avec une consideration 

d’istengue 

Votre tout humble secretair     

 

Meneer de onder prefect! 
 
Ik heb de droevige positie van de chirurgijn van het eiland Urk bekend gemaakt bij de 
autoriteiten. Ik heb gevraagd een overeenkomst vast te legen waarmee hij in zijn 
onderhoud kan voorzien. Ik lees in uw brief van de 16e dat hij nog geen medicamenten 
voor de winter heeft gekregen. En wat ik lees in uw brief is dat u voorstelt om de 
eilandbewoners zijn salaris te laten betalen. Dat is praktisch onuitvoerbaar en er is geen 
enkele wet die dat toestaat! 
 
De secretaris probeert op te komen voor de belangen van Hoefnagel.  
Zijn brief klinkt ook boos naar de sous prefect. Vooral op het voorstel om de 
Eilandbewoners dan maar zijn inkomen te laten betalen. 
 

 

(5)  Hoefnagel 26 november 1811 
 
Hoogaanzienlijke Heer, 

 

U missive van den 20 dezer mijn den 24 ditto is ter hand gekomen 

noopt mijn u Hoogtanz te beantwoorden en ik u hoogtanz  voor u 

gedaane pooging ten allervriendelijkste te bedanken in dien 

wensch dat het eerste belang mijn ten moedigsten word toegedaan 

de belangens van het tweede aangaande de medicijnen ben ik heel 

grootelings om verleegen . Er is reis al 2 maanden dat ik een 

noota van medicamenten heb afgesonden  maar u Hoogetanz Heer meld 

dat de selve zal werden geapprobeerd en is toe Gestaan mits tot 

het insenden van een triplo. zoo zullen wij ons vlijen om sulks 

werkstellig te maken Hoe groot ik belangen de en verleegen ben om 

de medicijnen en ook bevreest voor de winter die zoo nabij is en 

ik in geen staat ben om deselve te kunnen ontbieden verlaatte u 

mijn teevens op u voorzorg ten nutte voor de arme lijders en 

lijderessen die de sulke  benoodigh sijn 

 

En warme mijn men Heer Udle Onderdanige Dienstwillige Dienaar 

Lt.Hoefnagel Chirurgijn 
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Hoefnagel heeft de brief van de sous prefect ontvangen waarin hij de 
vergoeding voor de medicijnen toegekend krijgt, waarvan hij de nota al 2 
maanden daarvoor heeft opgestuurd. Hij moet nog wel even een triplo’tje 
opsturen. Zo vlak voor de winter is hij bang dat e.e.a. niet op tijd in orde 
komt. 
 
(6)  Brief van de Maire van Urk Hendrik de Haan aan de sous – 
prefect. 
 
Hoogaanzienlijk Heer! 

 

De van u Heer aan mij toegezonden missive omtrent onze 

Heelmeester Hoefnagel heb ik insgelijks op data als voren 

ontvangen. Ter beantwoording en ten blijken van zo verzondende 

lijst van medicijnen, als noodzakelijk heb ik eer u zelf iedere 

aanschrijving te beantwoorden, en eene nieuwe lijst van onze 

Heelmeester toe te zenden zo als blijkt in de lijst 

Het zal mij u en alle weldenkende aangenaam zijn, dat door uw 

medewerking menig gebrek van medicijnen  op ons eiland heerschen 

wijl nog voor de behulpzame hand tot … we de hooge medewerking 

vragen. Na ons en de Heelmeester en uwe belangens gerecommandeert 

te hebben Heb u de eer mij te UW edele onderdanige Dienaar de 

Maire van het eiland Urk 

                                                                            

Hendrik de Haan 

 

De maire gaat nu zelf de rekeningen opsturen en de brieven van de sous 
prefect beantwoorden. Hij zegt dat de sous prefect als weldenkend man blij 
zal zijn dat dankzij hem de gebrekkigen geholpen worden. Het klinkt een 
beetje venijnig. 
 

Bijlage 3  
 

De lijst van de mensen die zitting hebben in de Departementale 
Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht 

 
Vergadering te Hoorn 20 october 1806 
De navolgende Heeren door Heeren wethouderen dezer stad aangesteld 
zijnde om uittemaken de Plaatselijke Commissie van Geneeskundig 
toeverzigt zijn de navolgenden: 
 
Dr.Joan Dirxs, dr.Jan Jager, dr.J.G.Repelius 
Als chirurgijns: Mr.Jacob Snoek, Mr.Jacob Snoek, Mr.Sparmakering 
Als apothcars: Pieter van Hagen, Burger van Beek  
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Bijlage 4   
 

Het verhaal Vermande 

 

Apotheker Vermande uit Hoorn heeft diverse problemen ( uit de notulen 
van de Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht 
Departement van de Zuiderzee, Arrondissement Hoorn )  
                                                               
Extra ordinaire vergadering van de CvGOenT  van 15 november 
1814 
Ieder jaar worden alle winkels van chirurgijns en apothekers gecontroleerd. 
Alle winkels zijn deze keer goed bevonden behalve de winkel van apotheker 
J.L.Vermande.  
Welke zij in eene allerbeklagenswaardige situatie gevonden had en 

hebben uit dien hoofde volgens de wet gemelde J.L.Vermande voor 

eene somma van F 24,00 beboet, uithoofde hij de volgende middelen 

in zijn winkel manqueerd.  
(Dan volgt er een lijst met Latijnse termen).  
 
 
Vervolg:  
De President verwittigt de Vergadering dat den Heer J Vermande 

weigerachtig is in ’t betalen van zijne verschuldigde penningen 

als verkoper van Elixer. De perzoon voornoemt wordt nogmaals tot 

betaling aangemaand. En in geval Van weigering , zijn ’t 

verkoopen van Elixers te interdiceeren is geapprobeert. 
 
 
Vervolg: vergadering 4 julij 1814: 
J.L.Vermande Apothecar, voor de Vergadering gedagvaard zijnde, 

verscheen voor dezelve en werd door den President uit naam van de 

Vergadering op het inwendige practiseren te onthouden als zijnde 

strijdig met het Stedelijk reglement  en de Wetten door het 

Gouvernement daar gestelt. 

 
Aan: J.L.Vermande apotheker alhier. 
Mijn Heer! 

De Commissie zich ten tweede wijze door UEe te leurgesteld 

ziende, inviteerd Ued Op aanstaande vrijdag de 23e deeser ten 

half zeven uuren voor haar op de gevangen-Poort te compareren en 

bij verzuiming van dien zal zij zich genoodzaakt voelen Ued 

Winkel te doen sluiten tot soo lange gij u ed voor haar sult 

gesisteert hebben  

Was getekend A.P.Kuijs secretaris 
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Vervolg: vergadering 23 september 1814, Alle leden aanwezig 
behalve de zieke dr.Kuijs): 
 
De Heer JL Vermande compareerd voor de Vergadering en door den 

President gevraagd Zijnde: 

- of zijn Ed. ook over de dogter van Wed.Resttenpat gepractiseerd 

en of zijn Ed. gemelde lijderesse met 9 dagen behandeld had en op 

de vraag van de moeder, of er geen gevaar bij was niet geantwoord 

heeft, dat e geen gevaar bij was. Ja Zelfs de moeder eruggehouden 

heeft een geneesheer te doen komen. Inplineerde Dat daarop , in 

weerwil van zijn Ed Doctor Repelius bij de lijderesse geroepen en  

gekomen is, welke danook de voornoemde lijderesse in zúlk eene 

gevaarlijke en deplorabele situatie gevonden heeft, dat gemelde 

lijderesse 3 dagen daar na overleden is, hem tevens door den 

President gedaagd zijnde. 

- of hij niet gepractiseerd heeft over de vrouw van Rem de 

Boer in Oosterblokker en 

- of hij niet een recept had voorgeschreven en medicamenten 

gelevert bij Pieter de Groot, Meester Timmerman 

- of hij niet bij het kind van de Broodbakker Ebbo Dekema  

geweest was 

Alles is door hem negatief beantwoord geworden zeggende dat zijn 

Ed. interne heeft Gepracticeerd.   

                                                                           

De weduwe Resttenpatt voor de Vergadering gedagvaard zijnde 

compareerde na dat de Heer vermande verschenen en reeds 

vertrokken was, en heeft op verzoek van de President het 

navolgende geëxposeerd: Dat haar dochter Johanna Maria Elisabeth 

Resttenpatt zich niet wel bevindende tot haar geneesheer begeert 

had de Heer Jacob L.Vermande apothecar binnen deze Stad, om de 

kosten van een doctor te vermijden. Dat gemelde Vermande bij de 

lijderesse gekomen zijnde, de ziekte voor Roodvonk aan zag en de 

lijderesse heeft toegediend de eerste reijze een zweeddrank en 

dat nader de lijderesse van tijd tot tijd verzwakte, hem zulks 

door de moeder van de lijderesse onder het oog gebragt zijnde, 

gemelde Vermande als toen gezegd heeft wij zullen nu tot de kina 

overgaan en ook door hem gebezigt is. Den zevende dag der ziekte 

daar zijnde, wilde de moeder van de lijderesse, voornoemd  

Geneesheer te hulp roepen, doch de Heer V. declareerde dat er 

geen gevaar was en dat eerst de elfde dag de ziekte voorbij moest 

zijn – de moeder van gemelde lijderesse eindelijk het gevaar 

waarin haar dochter gestort was, inziende, resolveerde de negende 

dag om haar toevlugt en hulp bij een Geneesheer te zoeken, deed 

de Geneesheer Repelius bij zich ontbieden welke als  toen  de 

lijderesse in een beklagenswaardige en met de dood worstelende 

toestand gevonden heeft, laborerende meer gemelde lijderesse aan 

een Febris Nervia Catarrhalis vergezeld van alle deszelfs 

gevaarlijke en kwaadaardige symptomata en niet aan Roodvonk zoals 

door de Heer V. was voorgegeven. 
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Vervolg: Ordinaire Vergadering gehouden 3 october 1814, 
aanwezig alle leden en de Wed. Resttenpatt wonende binnen 
Hoorn. 
Ten Huijze van Jacob Rijkenberg Castelein, voor de vergadering 

gecompareerd zijnde.) 

 

Te gelijkertijd verscheen de Heer Vermande (Apothecar binnen deze 

stad) welk na dat zijn Ed. ’t gezegde van Wed.Resttenpatt 

voorgelezen was, blijft persisteren in de negatieve zich wijdens 

aldus verklarende dat hij zich niet begrijpen kan dat voornoemde 

Weduwe iets dergelijks zeggen konde, want dat alles bezijden de 

waarheid was, waarop den President uit naam van de Vergadering 

den Heer Vermande een boete oplegde van 25 gulden en voor acht 

dagen deszelfs winkel te sluiten. De Heer V. liet zich hier op in 

de volgende bewoordinge uit dat: de Rechter wel in aanmerking 

moest nemen dat de voornoemd Weduwe R. hem op eene verradelijke 

wijze had aangeklaagt, en dat zij uit dien hoofde minder 

geloofbaar was dan hij. 

 

Bijlage 5   

 

Persoonlijke gegevens Vermande 

 

Jakob Louis Vermande werd geboren in Hoorn ca 1773. Hij huwde 
Petronella Stark geb. ca 1776 te Alkmaar ovl. 09-02-1825 te Zijpe. 
DTB Alkmaar: trouwakte 28-05-1797 (gereformeerd 1791-1797 akte 29 328 
stadstrouw). 
 
2e huwelijk J.L Vermande op 55 jarige leeftijd te Heiloo op 28-08-1828 akte 
9 (wednr van Petronella Stark ) met Berendina van Groningen 42 jaar, 
geboren Zwolle. 
 
Hij is vermoedelijk een zoon van Lodewijk Vermande (Dordrecht) en Maria 
Smit (Enkhuizen). Index Huwelijkafkondigingen Hoorn 1782-1809 Blz. 178  
Huw. inschr. datum: 15-02-1771 Huw.: 03-03-1771, Hoorn  Gereformeerd 
Dominee: Bongard. Lodewijk Vermande, geb. 25-11-1735 Dordrecht, j.m. 
won. Hoorn met  Maria Smit geb. 18-10-1738, j.d. won. Hoorn.  
Lodewijk overlijdt 03-10-1809 in Hoorn, Maria op 16-04-1820 in Hoorn. 
 

Jan Vermande geboren 27-01-1775 te Hoorn kan een broer zijn van Jacob. 
Jacob Louis Vermande zou zijn opa kunnen zijn, geb. 06-01-1706 
Rotterdam, ovl. 25-01-1794 Rotterdam. 
 

Jakob Louis Vermande woonde eerst in Alkmaar waar hij apotheker was op 
de Mient. Samen met Petronella Stark kreeg hij de volgende kinderen: 
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Doop op   
03-08-1800    Lodewijk ovl? 
08-08-1802    Jacob Louis  
18-07-1804    Petrus ovl 6 weken 30-08-1804 
26-03-1806    Jacomina Maria ovl 3 weken 11-04-1806 
11-10-1807    Maria Jacomina ovl 16weken13-01-1808 
03-08-1808    Lodewijk  
Alleen Jacob Louis en Lodewijk bleven kennelijk in leven.  
 

02-06-1801: Arie Opdam (gedaagde) wordt door apotheker Jacob Louis 
Vermande (eiser) voor het gerecht gedaagd voor het niet betalen van door 
eiser geleverde medicamenten over 1797 t/m 1800. Totaal bedrag f 64.- en 
18 stuivers. Eiser wordt in het gelijk gesteld. 
 
Jakob Louis Vermande apotheker, komt ook voor in een boek over de 
Geschiedenis der landing  van de Engelsen en Russen in Noord Holland blz. 
52. In de herfst van 1799 door L.C.Vonk 1e deel Haarlem; Francois Boon 
MDCCI. 
De Plaatsmajoor Kapiteyn de Vye, provisioneel aangesteld majoor 

dezer plaats (Alkmaar)  gelogeerd zijnde bij den Apothecar 

J.L.Vermande op de Mient alhier. Hij moet specifiece opgave doen 

van alle geweeren, wapenen, ammunitie, van alles hoe ook genaamd, 

’t welk aan de Bataafse of Franse armee toebehoorende. 

 
In Oud Hoorn jrg. 10 (1988) nr 3 blz. 78-80 staat een onderzoek naar de 
familie Vermande van Femke Uiterwijk. Dit is op te vragen in het archief van 
Hoorn. Of de uitgeverij Vermande in Hoorn ook familie was moet nog 
worden uitgezocht. 
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Gezondheidszorg in het Burgerweeshuis in Hoorn 
in de 18e eeuw 
(door Jaap Iepenga, Gerri Kind-Renskers en Peter Swart) 
 
De regenten van het Burgerweeshuis in Hoorn vonden het belangrijk dat de 
daar ondergebrachte kinderen gezond bleven. Dit wordt duidelijk 
aangetoond als je eens in de boeken gaat neuzen. Men vond het belangrijk 
genoeg om in 1704 te vermelden dat op 2 oktober Claas Jansz is gestorven: 
“de eerste die in de tijd van 7½ jaar is gestorven onder een getal van 90 
kinderen”.  
De medische zorg was goed georganiseerd. Reeds in 1706 was er een 
chirurgijn aan het weeshuis verbonden. Chirurgijn Claas ’t Lam was maar 
liefst tot 1750 of wel 44 jaar in dienst van het weeshuis [genealogische 
gegevens in bijlage 1 hieronder]. Daarnaast had hij zijn eigen praktijk en hij 
was een verdienstelijk gelegenheidsdichter. Jaarlijks ontving Claas ’t Lam 
voor zijn werk in het weeshuis een vergoeding van 63 guldens en dat zonder 
enige aanpassing al die jaren. 
Cornelis Heijnis volgde hem op. Hij werd op 21 februari 1750 door de Heren 
Regenten tot chirurgijn aangesteld in plaats van Meester Claas ’t Lam die 
vrijwillig afstand had gedaan. Cornelis Heijnis ontving dezelfde vergoeding 
als zijn voorganger. We hebben hem kunnen volgen tot 1771 en dat was 
toch ook maar even 21 jaar. De aan hen toekomende vergoeding werd 
meestal uitbetaald begin mei net na de Pasen. 
 
Dat men gezondheid hoog in het vaandel had wordt ook nog eens bewezen 
doordat, indien nodig, een medisch doctor voor behandeling werd geroepen. 
Het blijkt echter dat deze medisch doctor per visite betaald werd en dat ook 
weer aan het eind van het boekjaar. Als voorbeeld: doctor Simon 
Schoenmaker ontving voor 30 visites 8 gulden en 2 stuivers. 
Achtereenvolgens komen we de volgende doctoren tegen: 
Tot 1746 werd Francois Galles geconsulteerd. Wanneer deze Francois Galles 
gestart is in deze functie hebben we niet kunnen achterhalen. Pieter 
Anthonij Overtwater, die op 7 januari 1746 als Med. Doctor werd 
aangesteld, mocht 8 gulden en 2 stuivers declareren. 
Op 13 maart 1758 is aangesteld als doctor de heer Cornelis Kooper in plaats 
van de heer Overtwater. Op 3 januari 1773 wordt door de Heren Regenten 
tot doctor aangesteld: Jan Dirxs in plaats van de heer Dr. Cornelis Kooper 
die overleden is. 
 
Als het een gecompliceerde aandoening betrof aarzelde men niet een 
specialist te laten komen. Dr. Meijer, operateur uit Amsterdam, ontving 
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maar liefst 100 gulden voor de operatie van de “cancreuse verhardingh” aan 
de rechter borst van Rijckje Roos op 22 mei 1736. In het kinderenboek staat 
vermeld: ’s Morgens omtrent 10 uren is door de heer Meijer in aanwezigheid 
van de voogden van ’t chirurgijngilde een operatie gedaan aan de rechter 
borst van Rijckje Roos. De nazorg werd verleend door de chirurgijn van ’t 
weeshuis Nicolaas ’t Lam en doctor Sijmon Schoenmaker die daartoe 
verzocht waren door de heren regenten. De operatie was succesvol, want 
Rijckje verliet het weeshuis in mei 1737 en trouwde op 18 mei 1738 in de 
Gereformeerde Kerk met Jan Sijmonsz van der Leek, j.m. van Hoorn. Zij 
lieten in de Gereformeerde Kerk drie kinderen dopen: Sijmon op 20-02-
1739, Cornelis op 19-03-1752 en Jan op 01-06-1755. Rijkje stierf vóór 
augustus 1780, want haar man hertrouwt op 20-08-1780 met weduwe 
Maritje Jacobs. Rijckje Roos werd volgens ’t doopboek van de Gereformeerde 
Kerk te Hoorn op 27 maart 1714 gedoopt en werd met haar zusje Margrietje 
op 27 januari 1725 in het weeshuis opgenomen. Hun vader was Arent Roos, 
stadsbode, en hun moeder Duijf Fredricks Bonck. 
 
De blessure van weesjongen Andries Cornelisz Spelt, oud 8½ jaar - zoon van 
Cornelis Ariensz Spelt en  Ebeltje Andries [woonden op de Haven] kon in 
oktober 1736 gelukkig door de chirurgijn behandeld worden.We lezen in het 
kinderenboek van het Burgerweeshuis:  
 
 ”1736 in de maant october heeft Andries soo als hij was spelende 
met de kinderen op de plaats sijn dije been stukken gevallen, en 

’t is geset en verder genesen door de chirurgijn van ’t weeshuijs 

Nicolaas ’t Lam.” 

 
Ook de declaraties van de apotheker liegen er niet om. Claas Hinlopen 
ontving op 8 januari 1707 maar liefst 111 gulden en 12 stuivers voor 
geleverde medicamenten. Vanaf 1743 tot 1769 was Jelmer Hinlopen 
apotheker en leverancier van medicamenten en hij declareerde elk jaar 
bedragen, waarvan de laagste 21 gulden en 3 stuivers bedroeg in 1765 en de 
hoogste 98 gulden en 18 stuivers in 1746. 
 
In de 18e eeuw werd 40% van de kindersterfte veroorzaakt door pokken. De 
ziekte kwam met regelmaat terug. In de winter van 1740-1741 werd het 
Burgerweeshuis getroffen door een uitbraak van pokken. Dit moet enorme 
indruk gemaakt hebben, want er werd later een lijst opgesteld van de 
gepokte kinderen. Zie bijlage 2. 
 
Liefst 15 weeskinderen kregen de pokken en vier van hen overleden; de 
“normale” mortaliteit door de pokken was 10%. Mogelijke oorzaak van het 
hoge sterftecijfer was het feit dat de winter van 1740-1741 de koudste 
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winter was van de 18e eeuw. De vorst zette in op 16 oktober 1740 en duurde 
tot juni 1741.  
Ook het gezin van de regent Nanningh van Foreest en Jacoba de Vries werd 
niet gespaard. Op 18 maart 1741 kreeg eerst hun dochter Maria de pokken, 
twee dagen later gevolgd door Jacoba. Na drie weken bleken ook het jongste 
meisje Hester en de driejarige Hercules besmet te zijn. In de week daarna 
was het de beurt aan Jacob en Catharina. Alleen Agatha en baby Nanning 
bleven gevrijwaard. Overigens overleefden alle kinderen de ziekte. 
In het gezin van Nanning van Foreest jr. en Christina Johanna Crap kregen 
alle kinderen pokken en ook de moeder werd besmet. Hun zoontje Nanning 
stierf eraan.  
 
Gezien het geld dat er aan de medische zorg besteed werd moet het de 
regenten na aan het hart hebben gelegen dat hun pupillen goed gezond 
bleven. De zorg voor minderbedeelden en kwetsbaren werd gezien als plicht 
(christelijke naastenliefde). 
De zorg voor de wezen kostte geld en de zorg kon ten dele uit de inkomsten 
betaald worden. De weeskinderen werden namelijk verhuurd, al werd dat 
natuurlijk anders genoemd. De wezen liepen mee in een begrafenisstoet; 
hoe meer personen achter de kist liepen, hoe belangrijker de overledene. Er 
is een apart boek waarin alle begrafenissen vermeld staan. 
 
Het was gewoonte weeskinderen als leerling uit te besteden bij o.a. 
ambachtslieden. Het weeshuis was een vaste “leverancier” van jongens aan 
de VOC. In de eerste helft van de 18e eeuw werd 50% van de weesjongens te 
werk gesteld op een schip van de VOC. In de tweede helft van de 18e eeuw 
daalde dat tot 30%. De jongens werden meestal matroos; een enkeling werd 
opgeleid tot stuurman. Een 18-jarige weesjongen die in dienst kwam van de 
Oost-Indische Compagnie als konstabelsmaat ontving een gage van 14 
gulden per maand. De gage werd aan het weeshuis ter beschikking gesteld; 
een klein deel van de gage werd gespaard voor de wees. Een pechvogel was 
Jan IJansz Koningh, zoon van wijlen Jan Jansz Koningh en Johanna de 
Vries, gereformeerd gedoopt 6 oktober 1747. Hij is op 20 oktober 1749 bij 
zijn baas Jan Blauw de zeilenmaker “om hoog op de solder tot de deur uijt 
gevallen en in die val dootgebleven”. 
Een weesmeisje van 23 jaar kon zich “vrij” kopen en moest 132 gulden 
betalen ter voldoening van haar schuld; zij kreeg een uitzet mee. Het aantal 
weeskinderen daalde in de loop van de 18e eeuw. In 1680 waren er 176 
weeskinderen. In 1720 waren er 89 kinderen en dit aantal is in 1780 
gedaald tot 43 kinderen. 
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Het weeshuispoortje, gebouwd in 1620. Het is ook nu nog te zien in de 
Korte Achterstraat in Hoorn. 

 

Bijlage 1 
 

De dichtende chirurgijn Claas ’t Lam 
  

Claas ’t Lam was een telg uit een familie waarin meerdere personen het 
beroep van chirurgijn uitoefenden. Met de bewijzen die we daarvan in het 
Westfries archief  hebben gevonden is het volgende stukje stamboom 
opgesteld. Deze familie ’t Lam woonde op de Zeedijk in Hoorn. Een relatie 
met andere gevonden personen genaamd (‘t) Lam is (nog) niet aangetoond 
en daarom hier niet vermeld. 
 
I.1 Lammert / Lambert Claasz 't LAM, mr.chirurgijn,,van 1680 tot 

1697 voogd van het chirurgijnsgilde te Hoorn. 
Ondertrouwd (1) op 31-03-1663 te Hoorn, gehuwd op 15-04-1663 op 
het stadhuis te Hoorn, voor schepenen. Bruidegom woont op het West, 
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bruid woont op de (zee)Dijck  met Trijntje Jacobs, jongedochter van 
Hoorn. 
Ondertrouwd (2) op 28-03-1676 te Hoorn, gehuwd op 12-04-1676 op 
het stadhuis te Hoorn, voor schepenen, met Grietje Thomas 
BRUIJNVIS, jongedochter van Hoorn.. 
Ondertrouwd (3) op 25-02-1679 te Hoorn, gehuwd op 12-03-1679 op 
het stadhuis te Hoorn, voor schepenen, met Guertje Adrijaens 
ROOTHAES, op 14-07-1652 gedoopt (remonstrants) als dochter van 
Adrijaen Hermesz .  
Uit het eerste huwelijk: 
1. Jacob Lambertsz , gedoopt (Remonstrants) op 27-01-1664 te 

Hoorn als zoon van Lambert Claesz, chirurgijn . 
2. Claas Lambertsz  (zie II.2). 
3. Cornelis Lambertsz, gedoopt (Remonstrants) op 05-02-1668 te 

Hoorn.   Tweeling met  
4. Grietje Lamberts, gedoopt (Remonstrants) op 05-02-1668 te 

Hoorn. 
Uit het tweede huwelijk: 
5. Antje Lammers, gedoopt (Remonstrants) op 21-03-1677 te 

Hoorn. 
6. Grietjen Lamberts, gedoopt (Remonstrants) op 17-06-1678 te 

Hoorn. 
Uit het derde huwelijk: 
7. Lijsebeth Lammerts, gedoopt (Gereformeerd) op 17-12-1679 te 

Hoorn. 
8. Adriaan Lambertsz 't LAM, gedoopt (Remonstrants) op 21-10-

1683 te Hoorn (getuige: Antje Everts). 
9. Lijsebet 't LAM, gedoopt (Remonstrants) op 14-10-1685 te 

Hoorn. 
 
II.2 Claas Lambertsz 't LAM, chirurgijn, gedoopt (Remonstrants) op 30-

06-1666 te Hoorn, lidmaat geworden 21 september 1687, van 1705 
tot 1747 voogd van het chirurgijnsgilde. Op 29-11-1751 wordt door 
Johanna Dorland 3 gulden impost voor zijn begrafenis betaald. 
Ondertrouwd (1) op 04-01-1698 te Hoorn, gehuwd op 31-jarige 
leeftijd op 19-01-1698 op het stadhuis te Hoorn met Vrouwtje 
Clements VROOM. 
Ondertrouwd (2) op 17-01-1723 te Hoorn, gehuwd op 57-jarige 
leeftijd op 01-08-1723 in de Gereformeerde kerk te Hoorn , bruid 
woont op het Nieuwe Noort, bruidegom woont op de Zeedijk met 
Jannetje KOOPS, 72 jaar oud, gedoopt (Geref.) op 04-09-1650 te 
Hoorn (getuige: Geertje Alberts), ouders wonen op de tweeboomde 
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cingel te Hoorn, dochter van Pieter Koopsz en Geertje Dierckx. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Trijntje Claes 't LAM, gedoopt (Remonstrants) op 12-02-1700 

te Hoorn. 
2. Clemens Claesz 't LAM, gedoopt (Remonstrants) op 13-03-

1701 te Hoorn, overleden in 1729 te Zoetermeer. 
3. Trijntje Claes 't LAM, gedoopt (Remonstrants) op 21-10-1703 

te Hoorn. 
 

 
 

Claas ’t Lam was niet alleen chirurgijn maar ook gelegenheidsdichter. 
Dit blijkt uit de volgende gegevens. 
A.J.van der Aa, Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek 
van Nederlandse dichters, tweede deel, vermeld: Claas ’t Lam, die in het 
begin van de 18e eeuw te Hoorn moet geleefd hebben schreef verzen voor de 
werken zijner stadsgenooten, zoo als voor den vierden druk van VELIUS 
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Chronyk van Hoorn, vermeerdert door S.CENTEN te Hoorn bij Jacob Duyn 
1740 en voor Westerop, Hoorns buitensingel.  
Het eerste vers eindigt aldus:    
 
Voor dit kost’lijk Boek-juweel 
De Naneef danken moet den Heere Centen, 
Wiens naam bij veel’ Histori-minnaars zal 
In achting zijn. ‘K wensch Duin (voor ’t Keurlyk prenten) 
Beoogde winst op zynen Druk toevall’. 
 
In het boek “ Onder regenten, de elite van een Hollandse stad” 
Hoorn 1700-1780 geschreven door dr.L.Kooijmans staat als een van de 
noten na het hoofdstuk over de dood (blz.150 e.v.): In een ‘zege-krans’ naar 
aanleiding van de dood van Anthony Allard van Akerlaken, gecomponeerd 
door Claas ’t Lam, zegt de dode over zijn moeder dat ze “aan mij van der 
jeugt meer droefheijt zag dan vreugt.”  
 
 
Bijlage 2 
 
Vijftien gepokte kinderen (van november 1740 tot februari 1741)   
 
Het eerste geval van pokken deed zich voor in november 1740; dit was de 
eerste besmetting sinds 1732. De meeste gevallen deden zich voor in 
december 1740 en januari 1741; er was nog één geval in februari 1741. 
 
Drie kinderen overleden kort na de besmetting. Een vierde kind overleed een 
half jaar later, in mei 1741. De namen van de kinderen die de pokken 
kregen zijn vet afgedrukt. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd de doop 
van de weeskinderen te achterhalen. In die gevallen waarin dat niet gelukt is 
wordt de leeftijd vermeld zoals die in het kinderenboek genoteerd staat. 
 
Jan Claasz Cooman en zijn halfzusjes Geertje Claas Cooman en 
Trijntje Claas Cooman werden op 13 november 1734 door de regenten 
in het weeshuis aangenomen. Jan Claasz Cooman was toen 10 jaar en 2 
maanden oud volgens doopextract van de Gereformeerde Kerk van Hoorn, 
zoon van Lijsbet Jans en Claas Jansz Cooman van Hoorn. In november 1740 
heeft Jan Cooman gepokt, zijnde de eerste sedert het jaar 1732. Hij overleeft 
de ziekte en is als konstabelsmaat naar Oostindië gegaan en de 9e  mei 1744 
met zijn uitzet uit het weeshuis vertrokken. 
Geertje Claas Cooman  was bij intrede in het weeshuis 5 jaar en 3 
maanden oud, dochter van Jannetje Hendriks en Claas Jansz Cooman van 
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Hoorn. In januari 1741 heeft Geertje gepokt en is op 25 januari 1741 
overleden.  
Trijntje Claas Cooman, gereformeerd gedoopt op 28-04-1733 als 
dochter van Grietje Jans en Claas Jansz Kooman  van Hoorn. In januari 1741 
heeft Trijntje gepokt en is overleden op de 3 februari 1741.  
 
Gerrit Jansz de Graaff wordt samen met twee zussen Trijntje Jans de 
Graaff en Jannetje Jans de Graaff door de Heren Regenten in 't weeshuis 
aangenomen op 3 september 1735.  
Gerrit Jansz de Graaff wordt volgens extract uit het doopregister van de 
Gereformeerde Kerk gedoopt op 01-01-1734 als zoon van Barbertje Gerrits 
van Ammerlaan en Jan Jacobsz de Graaff, beide van Hoorn; zij hebben 
gewoond in de Kerksteeg. 
Op 25 juni 1737 is door Gerrit Jansz de Graaff (oud 3½ Jaar) de eerste steen 
gelegd van de muur van de eetzaal en slaapkamer van de meisjes. Hij is op 1 
juli 1739 beginnen te leren schrijven, oud 5 jaren 6 maanden. Op 16 
augustus 1739 is door Gerrit de eerste steen gelegd van de  muur aan “ 't 
Nieuwe Siekhuijs”. In januari 1741 heeft Gerrit gepokt, maar hij behoort tot 
degenen die de ziekte overleven. Gerrit Jansz de Graaff wordt door de Heren 
Regenten bij Cornelis Heijnis op de Chirurgijnwinkel te werk gesteld voor de 
tijd van vier jaren ingaande op de 16 augustus 1751. Gerrit is lidmaat van de 
Gereformeerde Kerk geworden bij Ds. de Feijfer op de 8 december 1755. In 
mei 1756 heeft Gerrit met zijn uitzet het weeshuis verlaten.  
 
Op 16 juni 1736 zijn door de Heren Regenten in het Burgerweeshuis 
aangenomen de kinderen van Lijsbet Erasmus en Ewoudt Jansz Vulmolen 
[beide van Hoorn; zij hebben gewoond op de Binnenluiendijk]. 
Aaltje Ewouts Vulmolen, volgens extract uit het doopregister van de 
Gereformeerde Kerk gedoopt op 01-05-1732 [als dochter van Ewoud Jansz].  
In december 1740 heeft Aaltje gepokt. Zij is op 17 mei 1745 overleden. 
Haar zusje Marijtje Ewouts Vulmolen, volgens extract uit het 
doopregister van de Gereformeerde Kerk gedoopt op 05-09-1734 heeft in 
januari 1741 de pokken gekregen. Zij blijft in leven en wordt lidmaat van de 
Gereformeerde Kerk op  7 december 1756 bij dominee de Feijfer. Marijtje is 
in mei 1759 met haar uitzet uit het weeshuis vertrokken.  
 
Op 9 november 1737 zijn de navolgende kinderen door de Heren Regenten 
in 't Burger Weeshuis aangenomen:  
Judickje Pieters ter Beek, volgens  extract uit het doopregister van de 
Remonstrantse Kerk op 1 mei laatstleden 8 jaar oud, dochter van Aagje 
Salomons van de Ronde en Pieter ter Beek, beide van Hoorn. In januari 
1741 heeft Judickje gepokt. Zij is lidmaat van de Gereformeerde Kerk 
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geworden op 12 maart 1752 bij Ds. de Feijfer.  Judith Pieters ter Beek is in 
mei 1753 met haar uitzet uit het huis gegaan. Zij heeft zich uitgekocht op 18 
december 1762 voor de som van 112 gulden. 
Walraven Pietersz ter Beek,  gedoopt  volgens het doopregister van de 
Remonstrantse Kerk te Hoorn op 18 oktober 1733, zoon van Trijntje Poulus 
Bast en Pieter ter Beek. In januari 1741 heeft Walraven  gepokt.  Hij is 
lidmaat van de Gereformeerde Kerk geworden op 12 maart 1756 bij Ds. de 
Feijfer. Walraven Pietersz ter Beek is op mei 1756 met zijn gewone uitzet uit 
het huis gegaan.  
 
Op de 23 November 1737  is in het weeshuis aangenomen: Dirk Dirksz 
Prok, oud volgens extract uit 't doopregister van de Gereformeerde Kerk de 
26 mei laatstleden 8 jaren. Hij was een zoon van Aagje Jans van Hoorn en 
Dirk Prok. In januari 1741 heeft Dirk gepokt. Hij is overleden in Oostindië 
op de 3 december 1751.  
 
Willem Theunisz Bruijn wordt op 23 november 1737 in het weeshuis 
aangenomen. Hij is  op 12 februari 1726 gedoopt in de Gereformeerde kerk. 
Zijn moeder was Jannetje Claas (van Hoorn) en zijn vader Theunis 
Willemsz.  In december 1740  heeft Willem Theunisz gepokt. Hij overleefde 
de pokken, maar viel op 8 augustus 1747 van de stelling van het schip 
liggende voor de werf van Holsteijn en is een half uur later gestorven.  
Zijn zusje Antje Theunis Bruijn, volgens extract als boven de 24 mei 
laatstleden 4 jaren oud, dochter van Niesje Hendriks van Hoorn en Theunis 
Willemsz. Antje heeft in januari 1741 gepokt. Zij is lidmaat geworden van de 
Gereformeerde Kerk op 12 maart 1756 bij Ds. de Feijfer. Zij is in mei 1757 
met haar uitzet uit het huis gegaan. Op 12 febr. 1781 is Antje Theunis Bruijn 
overleden. 
 
In het weeshuis aangenomen op 1 maart 1738 : Lucas Pietersz Prins, 
volgens extract uit het doopregister van de Remonstrantse Gemeente de 10 
mei aanstaande 5 jaar oud, zoon van Aaltje Jans en Pieter Lucasz, beide van 
Hoorn. In december 1740 heeft Lucas Prins gepokt. Lucas  is lidmaat 
geworden van de Gereformeerde Kerk bij  Ds.de Feijfer op 11 maart 1755. 
Lucas Pietersz Prins is in mei 1755 met zijn uitzet uit het weeshuis gegaan 
en is uitgekocht op 18 juni voor 125 gulden.  
 
In het weeshuis aangenomen op 21 juni 1738 : Antje Zwerus Grijp, 
volgens extract uit het doopregister van de Lutherse Gemeente op 12 
november aanstaande 8 jaar, dochter van Adriaantje Adriaans en Zwerus 
Pietersz, beide van Hoorn. In december 1740 heeft Antje gepokt en is op 13 
januari 1741 overleden.  
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Door de Heren Regenten in 't Burger Weeshuis aangenomen op de 25e 
oktober 1738: David Reijndertsz Donker, volgens extract uit het 
doopregister van de Gereformeerde Kerk, op 27 juli laatstleden 8 jaren oud, 
zoon van Dieuwertje Lourens en Reijnder Donker, beide van Hoorn. In 
februari 1741 kreeg David de pokken. Hij is met zijn uitzet uit het huis 
gegaan op 12 juli 1749 waarbij men aantekende: “niettegenstaande dat hij 
in zijn twintigste jaar ging [dit was jonger dan gewoonlijk] maar met 
approbatie van de Heren Regenten omdat hij muntgezel is geworden te 
Medemblik en geen lidmaat is geweest omdat het wat schielijk opkwam”. Hij 
is gestorven op 11 september 1749 te Medemblik en in Hoorn begraven.  
 
Op 15 november 1738 werd door de Heren Regenten van 't Burger Weeshuis 
aangenomen: Christina Jans Bornholm, volgens extract uit het 
doopregister van de Lutherse Gemeente op 25 mei laatstleden 6 jaar oud, 
dochter van Joanna Pieters van Mansard van Hoorn en Johannes Jansz. 
Christina heeft in december 1740 gepokt. Zij is lidmaat geworden van de 
Gereformeerde Kerk bij Ds. de Feijfer op 8 december 1755. Christina Jans 
Bornholm is in mei 1758 met haar uitzet uit het huis gegaan en overleden 
op 21 september 1759.  
 
 
Bronnen in het Westfries archief: 
In het oud archief van de stad Hoorn met betrekking op het Burgerweeshuis te Hoorn 
toegang 0348,  inv.nr.2176 Resoluties regenten vanaf 1734 
toegang 0348,  inv.nr. Kinderenboek  van het Weeshuis 1668 – 1796 
toegang 0348,  inv.nr. 2218 Register van uitgaven 
toegang 0348,  inv.nr.2618 bundel gegevens 
toegang 0348,  inv.nr.2328 lijst met begrafenissen  
DTB van Hoorn 
 
Literatuur: 
 “Onder regenten”, de elite in een Hollandse stad Hoorn 1700-1780, geschreven door dr. 
L.Kooijmans.   

" Hoorn en de Zee ", uitgave van de vereniging Oud Hoorn  
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Ziektekosten en Doodschulden 
(door José Schenk) 
 
In het Oud Notarieel Archief (ONA) van Oosthuizen vond ik een akte over 
kosten van ziekte en doodschulden van Aafje Zilver, weduwe van Jan 
Swemmer. 
 
Een groot deel van de akte heeft betrekking op boedelscheidingen en 
dergelijke. In deze publicatie beperken we ons tot kosten van ziekte en 
overlijden. Het geeft een aardige indruk van de grootte van dit soort kosten 
rond 1800.  
 
ONA Oosthuizen 16-03-1818, 4116, akte 10, notaris Jan Korver 
Jbzn 
 
Op den Zestienden Maart Agtttien Honderd Agttien 

Voor Jan Korver Jacobsz Openbaar Notaris resideerende te 

Oosthuizen in het Canton Edam, District Hoorn, Provintie Noord-

Holland, ten dezen geadsisteerd met twee nader te noemen en 

ondergetekende getuigen waren tegenwoordig. 

  Liefje Swemmer gehuuwd met den Heer Fredrik de Langen veeweider 

wonende te Zuidschardam, zijnde zij vrouwe ten deze met genoemde 

hare man geadsisteerd en tot het aangaan dezes geautoriseerd en 

gequalificeerd, midsgaders nog  

  Den Heer Pieter Purmer in qualititeit als voogd over de 

minderjarige Aafje Stolp Dochter van wijlen Aaltje Swemmer in 

huwelijk verwekt bij mede wijlen Pieter Stolp, en zulks met 

betrekking tot de goederen afkomstig uit de nalatenschap harer 

grootmoeder Aafje Zilver, wonende te Oudendijk 

  Zijnde de genoemde Liefje Swemmer eene Dochter, ende genoemde 

minderjarige eene klein Dochter van wijlen Aafje Zilver weduwe 

Jan Swemmer gewoond hebbende en op den vijfden Junij des Jaars 

agttien honderd Zeventien te Zuidschardam zijnde komen te 

overlijden, en alzo te zamen Erfgenamen extestamento van dezelve 

te weten eerstgenoemde voor twee derde parten en laatstgenoemde 

voor een derde part harer nalatenschap. 

  Midsgaders nog den Heer Pieter Pietersz Beets Landman woonagtig 

te Etershem in naam en als toeziende voogd van voornoemde 

minderjarige, welke door hem aangenomen Post hij verkozen is bij 

Besluit van de Bloedverwanten en vrienden van dezelve 

minderjarige bij wijze van familieraad vergaderd onder 

voorzitting van den WelEdele Heere M[eeste]r Thade de Vries Vrede 

Regter in het Canton Edam blijkens desselvs Proces verbaal van 

den Vier en twintigsten Julij agttien honderd Zeventien 

behoorlijk geregistreerd. 

 

Dan volgt het gedeelte over de boedelbeschrijving etc. Daarna het slot van 
de akte over kosten van ziekte en de schulden bij overlijden: 
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Aan den Heer Theodorus Petrus 

Havinck du Pre medicine Doctor te 

Hoorn voor gedane visites  

Vierentwintig 

Guldens dertien 

stuivers 

24:13:- 

Aan den Chirurgijn D D Hasselaar te 

Beets voor geleverde medicamenten  

Vier en vijftig 

Guldens  

veertien stuivers  

54:14:- 

Aan den Chirurgijn Hendrik van den 

Berg te Oosthuizen voor geleverde 

medicamenten  

Veertien stuivers 14:- 

Aan den Apothecar te Hoorn voor 

geleverde medicamenten 

vijf Guldens 

twaalf stuivers             

5:12:- 

Aan Jan de Graaf wijnkoper te 

Purmerende voor geleverde fijne 

wijnen in de ziekte van de 

overledene  

agt guldens vijf 

stuivers                                

8:5:- 

Aan Dirk Beets timmerman te 

Oosthuizen voor het maken van de 

Doodkist  

vijf en dertig 

Guldens agt 

stuivers      

35:8:- 

Aan de Uitkleeders en Dragers van 

het Lijk  

Vier en tagtig 

guldens                                          

84:-:- 

Aan de Voorlezer  drie guldens 3:-:- 

Aan de Luijders  Zes Guldens 6:-:- 

Aan drie oppassers op den Dag der 

Begrafenis betaald  

drie Guldens                             3:-:- 

Aan onderscheidene onkosten en 

benodigdheden op den Dag der 

Begravinge  

vier en twintig 

Guldens dertien 

stuivers  

24:13:- 

Aan Aris Leeuw broodbakker te 

Oudendijk voor geleverd Brood op den 

Dag der Begrafenis  

drie Guldens 

Zestien stuivers  

3:16:- 

Aan Jan Bouwens Broodbakker te 

Oudendijk voor idem 

vier Guldens Vier 

stuivers 

4:4:- 

Aan Kerkmeesteren van Etershem en 

Zuidschardam voor Graf en 

Legersteegeld de som van 

Vier Guldens 4:-:- 

Aan het Vredegerecht van het Canton 

Edam voor onkosten wegens het 

aanstellen en beëedigen van de 

Experts:- 

vijf guldens 

agttien stuivers 

5:18 

De dood schulden en begrafenis 

kosten bedragen de som van  

 

twee Honderd Zeven 

en Zestig Guldens  

Zeventien stuivers  

Zegge                              

267:17:- 
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Hoe is het zo gekomen? (De familie Sombeek) 
(door Marijke van Teunenbroek–Land) 
 

Inleiding op de parenteel van Frans van Sombeeck 
(zie pagina 63). 
 

Hoe kom je er zo bij om de familie eens te gaan uitpluizen? Bij mij was dat 
gewoon omdat ik op een dag de achternaam van mijn oma tegen was 
gekomen op internet. Ik dacht op die site moet ik eens gaan kijken. Allemaal 
combinaties van, voor mij bekende voornamen, maar die van Nicolina 
Cornelia Augusta Jacoba Sombeek, stond er niet bij. Mijn oma, de 
belangrijkste Sombeek in mijn leven!  
 

 
Nicolina Cornelia Augusta Jacoba Sombeek (1899-1976) 

 
Uiteraard was de volgende stap een mailtje naar Arjen de Kievit die de site 
had gemaakt. Hij was uit gegaan van Jan, de oudste zoon van Cornelis 
Sombeek uit Oosthuizen. Mijn oma was een nakomelinge van een andere 
zoon Mr. François Sombeek, notaris te Hoorn die in 1817 getrouwd was met 
Immegonda Drup. Arjen heeft toen een nieuwe site gemaakt met mijn kant  
van de Sombeken. De dingen die ik vond gingen naar hem toe en hij 
verwerkte ze weer. Dat prachtige werkstuk aan het eind is dus helemaal van 
Arjen….  
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We beginnen nu nog in Enkhuizen bij Frans Sombeeck. Hij was schipper 
op de fluitschepen “Huis Overrijp en De Brug” van de VOC. Frans is aan 
boord van  “De Brug” overleden aan de gevolgen van een ongeluk toen het 
schip ter reede lag voor Batavia op 26 december 1713. 
 
Frans Sombeeck liet zijn vrouw Trijntje Dircks en vier kinderen na: 
Dirk – zilversmid, Jacob- schipper VOC (Lage Polder), Pieter – derdewaak 
VOC overleden aan boord van de “Margareta” op 15-12-1726 en Jan – die 
nog minderjarig was.  
Wat Jan precies allemaal deed weten we nog niet. Het was een druk bezet 
man: inner der Gemenelandsbelastingen, curator van de Latijnse school en 
schepen van Enkhuizen. Dat  zijn lakzegel groen was van kleur weten we uit 
de brieven van Aagje Deken en Betje Wolff.  Jan was in Enkhuizen getrouwd 
met  Geertruy(t) de Jongh. 
 
Hun zoon Cornelis was best een geleerd man. Hij studeerde Romeins- en 
Canoniek recht aan de Universiteit in Harderwijk en promoveerde op 16 juli 
1773 (geheel in het Latijn) aan de universiteit van Utrecht.  
 

 
Proefschrift: Specimen academicum inaugurale sistens animadversiones quasdam ad 

privilegia Enchusana 
 



 61 

Mr. Cornelis was ook een aantal jaren eigenaar van de scheepswerf, 
voorheen Rogge, in Zaandam. Dat was ooit de werf waar tsaar Peter de 
Grote heeft gewerkt. Ook was  hij koopman, notaris en secretaris van de 
Banne Westzaandam.  Hij was daar ook getrouwd met Geertje 
Brand(t)jes, weduwe van Volkert van Swol. 
 

  
Album Amicorum van Mr. Cornelis Sombeek 

 
Zij hebben minstens 8 kinderen gekregen. Cornelis en Geertje hielden wel 
van wat afwisseling. Zo kregen enkele kinderen  de naam Sombeek en de 
rest kreeg dubbele achternamen:  Brand(t)jes Sombeek,  van Bleijswijk 
Sombeek, Hoek Sombeek , Bent Sombeek, de Jong(h) Sombeek….  keus 
genoeg dus.  
 
In het Boekje “Historische panden uit Oosthuizen “ beschrijft Ewout 
Schurink hun huis aan de huidige Raadhuisstraat 42  in Oosthuizen. 
Cornelis kocht dat huis in 1804 voor 1875.- guldens en verkocht het op 4 
december 1809 aan zijn oudste zoon Jan, 1e assessor der gemeente 
Oosthuizen, die getrouwd was met Barbertje Bakker.  
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Ook Barbertje moet uit een gegoede familie afkomstig geweest zijn. Zij erfde 
van haar ouders het bedrag van 70.000 gulden! Zeker in die tijd een heel 
bedrag. In het huis woonden 3 generaties Sombeken met hun gezin: 
Mr. Cornelis, zijn oudste zoon Jan Sombeek en de kleinzoon Boudewijn 
Bakker Sombeek. Het pand is pas door de huidige eigenaar volledig 
gerestaureerd. De Sombeken hadden daar ook nog een pakhuis en de 
herberg de “Drie Zwanen” die stond op de plaats van de huidige Rabobank.  
Barbertje ging later wonen in Broek in Waterland bij haar zoon Cornelis, die 
daar apotheker was. 
 
De kinderen en de klein- en achterkleinkinderen van Cornelis en Geertje zijn 
naar alle kanten uitgevlogen. We vinden ze niet alleen door heel Nederland 
maar ook in Amerika en de overzeese gebiedsdelen van destijds. De 
beroepen: van zeeman, apotheker, notaris, inner der belastingen, zilversmid 
en winkelier tot chirurg en directeur van een postkantoor. Eén beroep is er 
nog steeds: stuurman op de grote vaart! 
 

Graag sluit ik af met de handtekening van Jan Sombeek: 
 

 

 

Eigenlijk had de titel van dit stukje moeten zijn: 'van Sombeek naar 
Sompeecken'. Maar de titel is (nog) niet helemaal waar te maken. Ik zoek 
nog steeds naar een klein stukje van de aansluiting (ouders van Frans ) 
tussen Sombeeck/Sombeek uit Enkhuizen en de Sompeke/ Sompeecken uit 
Utrecht en Waasmunster. Het moet er zijn maar waar?  Mocht u iets weten 
over de ouders van Frans Sombeeck dan hoor ik dat graag van u. 
Dat het spreekwoord “Zoekt en Gij zult vinden” hier ooit zal opgaan, daar 
ben ik zeker van. 
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Parenteel Sombeek 
(door Marijke van Teunenbroek–Land en Arjen de Kievit) 
 
Noot van de redactie: de cijfers tussen haakjes bij de overlijdensgegevens 
hebben betrekking op de leeftijd.  
 
Generatie I 
I. Frans Sombeeck, geb. Enkhuizen?, opperstuurman op het schip Huis 
Overrijp tijdens de reis van Enkhuizen naar Batavia (van 25-4-1701 tot 24-5-
1702), gerepatrieerd met het schip Brandenburg 1704, schipper op het schip 
Brug? tijdens de reis van Enkhuizen naar Batavia (van 11-1-1711 tot 21-9-
1711), overl. 26-12-1713 ter reede van Batavia (verongelukt), tr. Trijntje 
Dircxs/Dirksz, overl. na 10-10-1738 Enkhuizen?, dochter van Dirk? 
Uit dit huwelijk (volgorde niet bekend): 

1.  Dirk Sombeek, geb. Enkhuizen?, zilversmid, overleden na 5-1-
1743 ? 

2. Jacob Sombeek, ged. 21-6-1701 Enkhuizen (ouders Frans 
Sombeeck en Trijntje Dircks, doopgetuige Wibrighje Sombeeck), 
derdewaak (derde stuurman) op het schip Petronella Alida 
tijdens de reis van Enkhuizen naar Batavia (van 20-5-1723 tot 
14-4-1724), gerepatrieerd met het schip Opperdoes 1725, 
onderstuurman op het schip Johanna tijdens de reis van 
Enkhuizen naar Batavia (van 6-5-1726 tot 22-12-1726), 
gerepatrieerd met het schip Schuitwijk 1727, opperstuurman op 
het schip Land van Beloften tijdens de reis van Enkhuizen naar 
Batavia (van 29-5-1729 tot 5-6-1730), gerepatrieerd met het 
schip Haften 1733, schipper op het schip Lage Polder tijdens de 
reis van Enkhuizen naar Batavia (8-8-1733 tot 25-7-1734), 
gerepatrieerd met het schip Bethlehem 1734, schipper (1734), 
overl. na 1734 ? 

3. Pieter Sombeek, geb. Enkhuizen?, derdewaak (derde 
stuurman) op het schip Margareta tijdens de reis van Enkhuizen 
naar Batavia (van 15-1-1726 tot 29-7-1726), overl. 15-12-1726 
Batavia? 

4. Jan Sombeek, zie II-4. 
 

Generatie II 
 
II-4. Jan Sombeek, geb. Enkhuizen?, minderjarig in 1726, oud-schepen 
van Enkhuizen (5-1766, 1-1771, 9-1777), ontvanger van de 
gemenelandsbelastingen te Enkhuizen (1776), curator van de Latijnse 
school te Enkhuizen, overl. na 9-1777 Enkhuizen?, tr. Geertruij de 
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Jong/Jongh, overl. Enkhuizen?, dochter van Cornelis? de Jong/Jongh en 
Anna? Schram. 
Uit dit huwelijk (volgorde niet bekend): 

1. Trijntje Sombeek, ged. 10-10-1738 Enkhuizen (ouders Jan 
Sombeek en Geertruid de Jong; doopgetuigen de vader, Trijntje 
Dirks en Hiltje Goudberg), overl. mogelijk voor of in 1769? 
Enkhuizen? 

2. Anna Sombeek, ged. 4-6-1741 Enkhuizen (ouders Jan 
Sombeek en Geertruijd de Jong; doopgetuigen de vader, 
Hiltje(n) en Cornelis Goudberg), overl. 1807? Hoorn, tr. 
Enkhuizen, 23-9-1781 Ds. Georgius van 
Bleiswijk/Bleijswijk, ged. 16-12-1728 Delft (Joris Bleijswijck, 
ouders Jacobus Bleijswijck en Jacomijna Bladeregroen, 
doopgetuigen zijn grootouders Joris Bleijswijck en Ida 
Heijnsbroeck), ingeschreven als student (theologie) Universiteit 
van Leiden 14-10-1745, predikant te Lemmer, overl. 7-11-1800 
Lemmer (bijna 72), zoon van Jacobus van Bleiswijk (1691?-?) en 
(ondertrouw Delft, 9-8-1727) Jacomijna Bladergroen 
(1701/1710?-1779). 
Uit dit huwelijk geen kinderen. 
Ds. Georgius van Bleijswijk was weduwnaar van (huwelijk 
Lemsterland, eerste proclamatie 13-3-1763) Elisabeth Prop, ged. 
9-6-1723 Amsterdam, begr. 7-12-1779 Lemmer (56), dochter 
van Pieter Prop en Willemina Colonius. 
Uit dit huwelijk vermoedelijk geen kinderen. 

3. Petronella Sombeek, zie III-4.3. 
4. Francina Sombeek, zie III-4.4. 
5. Mr. Cornelis Sombeek, zie III-4.5. 
6. Debora Sombeek (ook wel Cornelia Debora Sombeek?), ged. 

13-4-1753 Enkhuizen (ouders Jan Sombeek en Geertruij de 
Jongh; doopgetuigen de vader en Pietertje de Jongh), als 
Cornelia Debora Sombeek getuige bij doop Jan Sombeek Slijper 
(11-4-1784 Westzaandam), bij doop van François Sombeek (25-
3-1792 Oosthuizen) en bij doop van Johanna Elisabeth van der 
Willige (30-7-1786 Enkhuizen), overl. na 3-1792 ? 

 
Generatie III 
 
III-4.3. Petronella Sombeek, ged. 21-6-1743 Enkhuizen (ouders Jan 
Sombeek en Geertruij de Jong; doopgetuigen de vader, Hiltje Goudberg en 
Johanna ?), overl. 27-7-1802 Amsterdam (59), tr. Enkhuizen 10-5-1766 
Broërius/Broërus/Brouerius van der Velden, ged. 28-7-1741 
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Enkhuizen (Broer), notaris te Enkhuizen (1762-1799), overl. 19-7-1800 
Amsterdam (circa 59), zoon van Simon van der Velden. 
Uit dit huwelijk:: 

1. Trijntje Sombeek van der Velden, geb. +/- 1769 
Enkhuizen?, overl. 20-11-1822 Amsterdam (53). 

2. Geertruij de Jongh van der Velden, zie IV-4.3.2. 
 
III-4.4. Francina Sombeek, geb. Enkhuizen?, overl. voor 1824, tr. 
Enkhuizen 20-8-1768 Steven Slijper, geb. 1740 ?, winkelier, overl. 6-12-
1824 Zaandam (84 en 3 m). 
Uit dit huwelijk: 

1. Willem Slijper, zie IV-4.4.1. 
2. Catharina Slijper, geb./ged. 19/20-6-1779 Westzaandam, 

overl. na 6-12-1824 Zaandam? 
3. Jan Sombeek Slijper, geb./ged. 6/11-4-1784 Westzaandam 

(doopgetuige Cornelia Debora Sombeek), tentoonstelling van 
zijn kabinet der knipkunst (geopend van juli tot en met oktober 
1825), overl. na 7-1825 Zaandam? 

 
III-4.5. Mr. Cornelis Sombeek, ged. 26-8-1750 Enkhuizen (ouders Jan 
Sombeek en Geertruijd de Jong; doopgetuige Pietertje de Jong), 
ingeschreven als student (rechten) Universiteit van Harderwijk 15-9-1767, 
gepromoveerd Universiteit Utrecht 16-7-1773 (proefschrift Specimen 
academicum inaugurale sistens animadversiones quasdam ad privilegia 
Enchusana), eigenaar van scheepswerf te Zaandam (1776-1783), notaris (7-
1780 te Westzaandam), Secretaris der Banne Westzaan, koopman (8-
1817/10-1817), overl. 15-12-1826 Oosthuizen (ruim 76), tr. 
Westzaandam?, 19-11-1780 Geertje Brandtjes/Brandjes, ged. ?13-6-
1758 Oosthuizen?, overl. 17-11-1807 Oosthuizen (49?, adv. ruim 47), begr. 
21-11-1807 N.H. Kerk te Oosthuizen, dochter van Pieter Brandtjes en Grietje 
Bent (1736-?), dochter van Jacob Bent (?-1772) en Aafje Hoek (?-1782)) en 
weduwe van (huwelijk Oosthuizen, 26-7-1778) Volkert van Swol, overl. 
voor 11-1780 Oosthuizen?. 
Uit het huwelijk Sombeek/Brandtjes: 

1. Jan Sombeek, zie IV-4.5.1. 
2. Pieter Brandtjes Sombeek, ged. 25-5-1783 Oosthuizen, 

zonder beroep (1858), overl. 22-9-1858 Oosthuizen (75). 
3. Cornelis de Jong/Jongh Sombeek, ged. 28??-10-1784 

Oosthuizen (Cornelis de Jong; doopgetuige Petronella Sombeek), 
overl. 25-9-1814 Oosthuizen (bijna 30, Cornelis de Jongh 
Sombeek). 
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4. Jacob Bent Sombeek, geb./ged. 17-4/6-5-1787 Oosthuizen 
(door ziekte van zijn vader pas 6-5 gedoopt), overl. voor 2-8-
1789 Oosthuizen. 

5. Jacob Bent Sombeek, geb./ged. 27-7/2-8-1789 Oosthuizen, 
leerling Latijnse School te Hoorn, ingeschreven als student 
(rechten) Universiteit van Utrecht 18-9-1810, zonder beroep (10-
1817/12-1843), overl. 6-11-1847 Oosthuizen (58), tr. 
Oosthuizen, 13-12-1843 Geertje Plas, geb./ged. 17/19-11-
1797 Oosthuizen, overl. na 11-1847 ?, dochter van Jan Plas en 
Niesje Visser en weduwe van Bouke Velekam (met 2 kinderen). 
Uit het huwelijk Sombeek/Plas geen kinderen. 

6. François Sombeek, zie IV-4.5.6. 
7. Aafje Hoek Sombeek, geb./ged. 15/18-1-1795 Oosthuizen, 

overl. 1-4-1866 Oosthuizen (71), tr. Oosthuizen, 17-8-1817, 
gescheiden (vonnis Arr. Rechtbank Hoorn 8-7-1840; 
ingeschreven Burgerlijke Stand Hoorn, 23-12-1840) Jan 
Ronnenberg, geb. +/- 1789 Hoorn, koopman te Hoorn (8-
1817/10-1817), voorheen koopman te Hoorn, thans gedetineerd 
te Amsterdam (1840), overl. na 1840 ?, zoon van Coenraad 
Ronnenberg en Aafje de Wit/Witt (1769?-1824). 

 Uit dit huwelijk vermoedelijk geen kinderen. 
8. Georgius van Bleijswijk Sombeek (vernoemd naar Ds. 

Georgius van Bleiswijk/Bleijswijk (1728-1800)), geb./ged. 
10/19?-2-1797 Oosthuizen (Georgius van Bleyswyk; 
doopgetuige Petronella Sombeek), overl. 26-8-1797 Oosthuizen 
(6,5 m). 

 
Generatie IV 
 
IV-4.3.2. Geertruij de Jongh van der Velden, geb. Enkhuizen?, overl. 
tussen 1804 en 1822 Amsterdam?, tr. Jan Christoffel Kickhefer, ged. 26-
4-1778 Amsterdam, sergeant-majoor bij de 4de Garnizoens-Comp. te Hoorn 
(1822), overl. na 1822 Amsterdam?, zoon van Jan Godtlieb/Gotlieb 
Kickhefer (1748?-1803; hertr. Maria Dorothea Hilbrand) en Johanna Maria 
Catharina Beukers (?-tussen 1786 en 1791). 
Uit dit huwelijk: 

1.  Johanna Maria Catharina Kickhefer, zie V-4.3.2.1. 
2. Petronella Sombeek Kickhefer, geb./ged. 14/26-9-1804 

Amsterdam, overl. 14-1-1854 Enkhuizen (49). 
 
IV-4.4.1. Willem Slijper, geb./ged. 13/17-9-1777 Westzaandam 
(doopgetuige Anna Sombeek), koopman (1814), overl. ?, tr. Wormer, 7-8-
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1814 Aafje Slagter, geb. +/- 1792 ?, dochter van Klaas Slagter en Maartje 
Valk. 
Uit dit huwelijk: 

1. Jan Slijper, geb. +/- 1819 Wormer, schoenmaker (1846), tr. 
Zaandam, 31-5-1846 Jannetje Bleij, geb. +/- 1821 Westzaan,  
dochter van Klaas Bleij en Antje Smit. 

2. Cornelis Slijper, geb. +/- 1825/26 Wormer, 
houtzaagmolenaarsknecht (1852 tr. Alkmaar 29-2-1852 Maria 
Molenaar, geb. +/- 1825 Alkmaar, dochter van Teunis 
Molenaar en Hilletje Koster. 

3. Klaas Slijper, geb. +/- 1826 Wormer, lijmziedersknecht (1850 
tr. Zaandam 23-6-1850 Liwetje Beets, geb. +/- 1821 
Zaandam, dochter van Pieter Beets en Geertje Degelink. 

4. Frans Slijper, geb. +/- 1831 Wormer, brievenbesteller (1860),  
tr. Zaandam 20-5-1860 Aaltje Kater, geb. +/- 1836 Zaandam, 
dienstbode, dochter van Jan Kater en Jannetje Otte. 

 
IV-4.5.1. Jan Sombeek, geb./ged. 19/24-5-1781 Westzaandam 
(doopgetuige Anna Sombeek), koopman, 1e assessor der gemeente 
Oosthuizen (3-1820), overl. 9-5-1835 Oosthuizen (53, bijna 54), tr. Broek in 
Waterland 7-7-1805 Barbertje Bakker, geb./ged. 12/17-8-1783 Broek in 
Waterland, overl. 17-7-1866 Broek in Waterland (82, bijna 83), dochter van 
Boudewijn Bakker (1751-1836) en Annitje/Annetje Jelles van Zijp/Sijp 
(1752-1832). 
Uit dit huwelijk: 

1. Cornelis Sombeek, zie V-4.5.1.1. 
2. Boudewijn Bakker Sombeek, zie V-4.5.1.2. 
3. Geertje Brandtjes Sombeek, geb./ged. 20/24-12-1809 

Oosthuizen (doopgetuige Annitje Bakker, geboren van Zijp), 
overl./begr. 8/12-11-1811 Broek in Waterland (bijna 2; 
overleden ten huize van haar grootvader Boudewijn Bakker). 

4. Jan Sombeek Jansz., zie V-4.5.1.4. 
5. Jelle van Zijp Sombeek (vernoemd naar Jelle Witsesz. van 

Zijp/Sijp), zie V-4.5.1.5. 
6. Georgius van Bleijswijk/Bleiswijk Sombeek (vernoemd 

naar Georgius van Bleijswijk Sombeek (1797-1797) en/of ds. 
Georgius van Bleiswijk/Bleijswijk (1728-1800) gehuwd met 
Anna Sombeek (1741-1807?)), zie V-4.5.1.6. 

7. Geertje Brandtjes Sombeek, zie V-4.5.1.7. 
8. Pieter Jacob Sombeek (vernoemd naar zijn oom Pieter Jacob 

Muller (1786-1833), die was gehuwd met Hillegond Bakker 
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(1789-1859)), geb. 24-1-1822 Oosthuizen, overl. 16-3-1822 
Oosthuizen (7 w). 

9. Pieter Jacob Sombeek (eveneens vernoemd naar zijn oom 
Pieter Jacob Muller), geb. 2-9-1824 Oosthuizen, sjouwerman 
(1872), werkman (1876), overl. 3-5-1876 Oosthuizen (51). 

 
IV-4.5.6. François Sombeek, ged. 25-3-1792 Oosthuizen (doopgetuige: 
Cornelia Debora Sombeek), notaris te Hoorn (1817-1831), overl. 7-10-1831 
Hoorn (39 en 7 m), tr. Hoorn 26-10-1817 Immegonda Drup, geb. +/- 
1795 Hoorn, overl. 22-3-1869 Bergen (74), begr. Oude Begraafplaats 
Bergen, dochter van Claas/Klaas Drup (1766?-1828) en Trijntje Oosterdam 
(1768?-1844) en zus van Henderika/Hendrika Anthonia Drup (1807-1879, 
die was gehuwd met Boudewijn Bakker Sombeek (1807-1870). 
Uit dit huwelijk: 

1. Geertruida Catharina Sombeek, geb. 10-6-1821 Hoorn, 
overl. 29?-3-1917? Bergen? (96), begr. Oude Begraafplaats 
Bergen, tr. (1e) Sneek 7-9-1855, gescheiden (echtscheiding 13-1-
1864 (ingeschr. Hoorn, 6-5-1864)) Cornelis Hendricus de 
Vries, geb. +/- 1800 Alkmaar, genees/heelmeester (1823), 
chirurgijn/vroedmeester (1832), heel- en verloskundige te Hoorn 
(1855), zoon van Egbert de Vries en Aurelia de Graaff, 
weduwnaar van Geertruijda du Croix en eerder gescheiden van 
Jannetje Bootsman, tr. (2e) Bergen, 10-5-1882 George Gidion 
van der Lippe, geb. 2-12-1817 Ursem, overl. 4-11-1900 
Bergen (bijna 83), begr. Oude Begraafplaats Bergen, zoon van 
Willem Carel van der Lippe en Ida Geertruida Molenaar en 
weduwnaar van Maria Everdina van Ruitenberg (?-1880) (met 1 
kind). 
Uit het eerste huwelijk vermoedelijk geen kinderen en uit het 
tweede huwelijk geen kinderen. 

2. Nicolaas Cornelis Sombeek, geb. 30-11-1822 Hoorn, overl. 
1-12-1825 Hoorn (3 jaar en 1 dag). 

3. Cornelis Georgius Sombeek, zie V-4.5.6.3. 
4. Nicolaas Cornelis Sombeek, zie V-4.5.6.4. 
5. Jan Petrus Sombeek, geb. 29-3-1827 Hoorn, overl. 1-1-1852 

Paramaribo (24). 
6. Catharina Maria Adriana Sombeek, zie V-4.3.6.6. 
7. Jacobus François Sombeek, geb. 4-1-1830 Hoorn, woonde 

o.a. in Gendringen en Antwerpen, richtte (als Jacques François 
Sombeeck) 23-1-1864 in Antwerpen met Edouard Hubert Martin 
De Volder een vennootschap onder firma op, overl. na 10-1866, 
na 1869? 
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8. Hendrica Immegonda Sombeek, geb. 22-1-1831 Hoorn, 
overl. 30-1-1897 Bergen? (68), begr. Oude Begraafplaats Bergen. 

 
Immegonda Drup hertr. Hoorn, 1-7-1841 Cornelis Hoek Bent, 
geb./ged. 11/18-12-1796 Oosthuizen (doopgetuige: Maria Boon/m? 
geboren Brandtjes), ontvanger registratie te Ommen (11-1837/1-1839), 
ontvanger der registratie te Medemblik (7-1841), in leven Bewaarder der 
Hypotheken en van het Kadaster te Sneek, overl. 31-8-1859 Sneek (ruim 
62), zoon van Jan Bent (1769?-1829) en Agatha Boomsma (?-1849) en 
weduwnaar van (Huwelijk Vlieland, 30-11-1837) Catharina Walburg(h), 
geb. +/- 1807 ?, overl. 11-1-1839 Vlieland (32), dochter van Dirk Haijesz 
Walburg (?-na 1-1839) en Elizebeth/Elisabeth Cornelisje/Cornelis 
Wassenaar (?-na 1-1839). 
Uit het huwelijk Hoek Bent/Walburg(h) 1 kind: 
Jan Hoek Bent, geb. 17-9-1838 Vlieland, Post-directeur te Texel (†), overl. 
14-12-1881 Texel (43). 
 
Generatie V 
 
V-4.3.2.1. Johanna Maria Catharina Kickhefer, geb./ged. 11/18-10-
1802 Amsterdam, zette na overlijden echtgenoot met haar oudste zoon de 
boekhandel voort, overl. 15-7-1850 Medemblik (47), tr. Hoorn, 2-6-1825 
Lodewijk Cornelis Vermande, geb. +/- 1804 Hoorn, Boekverkoper 
(1825), Lid van de Raad van Medemblik en boekhandelaar (1842), overl. 
21-7-1842 Medemblik (ruim 38), zoon van Cornelis Vermande en Maria van 
der Velden. 
Uit dit huwelijk: 

1. Cornelis Vermande, geb. 15-4-1826 Medemblik, zette na 
overlijden van zijn vader (in 1842) met zijn moeder de 
boekhandel voort, overl. 10-2-1844 Enkhuizen (bijna 18). 

2. Maria Geertruid Vermande, geb. 1828? Medemblik, overl. 
8-12-1849 Enkhuizen (21). 

3. Jan Vermande, geb. 13-3-1830 Medemblik, overl. 17-1-1837 
Medemblik (bijna 7). 

4. Geertruid Maria Vermande, geb. 29-2-1832 Medemblik, 
overl. 1-6-1847 Medemblik (ruim 15). 

5. Debora Petronella Vermande, geb. 13-2-1834 Medemblik, 
overl. 23-4-1835 Medemblik (14 m). 

6. Debora Petronella Vermande, geb. 26-1-1836 Medemblik, 
overl. 16-8-1837 Enkhuizen (18 m). 

7. Debora Petronella Vermande, geb. 22-12-1837 Medemblik, 
overl. 26-7-1855 Enkhuizen (17,5). 
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8. Petronella Debora Vermande, geb. 22-11-1839 Medemblik, 
overl. 14-3-1872 Enkhuizen (32), tr. Enkhuizen 13-8-1863 
Frans de Wit, geb. +/- 1837 Enkhuizen, tabakverkoper 
(1863), koopman (1874), zoon van Jan de Wit en Adriana? 
Catharina de Jongh. 
Uit dit huwelijk geen kinderen? 
Frans de Wit hertr. Enkhuizen, 26-3-1874 Wilhelmina 
Christina Eleonora van Hulsteijn, geb. +/- 1847 
Oosterhout,  dochter van Jan Petrus Hendrikus van Hulsteijn en 
Helena Dijk. 

9. Johanna Hendrika Vermande, geb. 31-10-1841 Medemblik, 
overl. 14-6-1842 Medemblik (7 m). 

 
V-4.5.1.1. Cornelis Sombeek, geb./ged. 3/6-7-1806 Oosthuizen 
(doopgetuige Geertje Sombeek, geboren Brandtjes), apotheker te Broek in 
Waterland, overl. 17-12-1871 Broek in Waterland (ruim 65), tr. Hoorn 10-4-
1833 Annetje Schuit (Antje/Annetje), geb. +/- 1806 Hoorn, overl. 2-4-
1859 Broek in Waterland (53), dochter van Klaas Schuit (?- voor 1809?) en 
Geertruid/Geertrui Tieleman (1776?-1865; Tieleman later gehuwd met 
Pieter de Wit (1781?-1858)). 
Uit dit huwelijk: 

1. Jan Sombeek, zie V-4.5.1.1.1. 
2. Pieter Nicolaas Sombeek (vernoemd naar Pieter de Wit en 

Klaas Schuit), zie VI-4.5.1.1.2. 
3. Cornelis Sombeek Csz., zie VI-4.5.1.1.3. 
4. Geertrui Sombeek, geb. 10-1-1840 Broek in Waterland, overl. 

19-12-1864 Broek in Waterland (24, bijna 25). 
5. Annetje Sombeek, geb. 28-11-1842 Broek in Waterland, 

overl. 26-3-1845 Broek in Waterland (ruim 2). 
6. Cornelia Sombeek, geb. 13-4-1845 Broek in Waterland, 

Juffrouw van Gezelschap, overl. 7-9-1933 Arnhem (88). 
 
V-4.5.1.2. Boudewijn Bakker Sombeek, geb./ged. 11/13-12-1807 
Oosthuizen (doopgetuige Annitje Bakker, geboren van Zijp), candidaat 
notaris (1835/36/37), koopman (1840), koopman en winkelier (1843), 
burgemeester van Oosthuizen (1851?-1870), overl. 31-8-1870 Oosthuizen 
(62), tr. Hoorn 13-2-1839 Henderika/Hendrika Anthonia Drup, geb. 
29-5-1807 Hoorn, overl. 23-5-1879 Broek in Waterland (71, bijna 72), 
dochter van Claas/Klaas Drup (1766?-1828) en Trijntje Oosterdam (1768?-
1844) en zus van Immegonda Drup ((1796?-1869), die was gehuwd met 
François Sombeek (1792-1831)). 
Uit dit huwelijk: 
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1. Levenloze zoon Sombeek, geb./overl. 19-1-1840 Oosthuizen 
2. Catharina Boudewina Bakker Sombeek, zie VI-4.5.1.2.2. 
3. Barbertje Bakker Sombeek (Bertha), zie VI-4.5.1.2.3. 
 

V-4.5.1.4. Jan Sombeek Jansz., geb. 22-11-1812 Oosthuizen, zonder 
beroep (1834), winkelbediende (1835), koopman (1836/38), 
tabaksverkoper (1836/39; verkocht 1-9-1840 zijn tabaks-affaire en 
wijnkoperij op het Breed te Hoorn aan Willem Fredrik Dwaling (1813-
1870), die was gehuwd met Johanna Bakker (1820-1844)), particulier (2-
1844/10-1845), overl. voor 5-1850, vermoedelijk voor 1847 ?, tr. Leiden 1-
9-1836 Dieuwertje/Diewertje Stam, geb. 6-10-1810 Oostzaan, overl. 
30-9-1852 Amsterdam (41), dochter van Cornelis Stam en Jacoba de Wit 
(1781?-1850). 
Uit dit huwelijk: 

1. Jacoba Sombeek, zie VI-4.5.1.4.1. 
2. Jan Sombeek, geb. 24-10-1839 Hoorn, overl. 1-12-1840 

Zaandam (ruim 1). 
3. Jan Sombeek, geb. 1-2-1842 Zaandam, overl. 29-6-1842 

Zaandam (bijna 5 m). 
4. Jan Sombeek, geb. +/- 12-1843/1-1844 Zaandam, overl. 17-

2-1844 Zaandam (6 w). 
5. Boudewijn Sombeek, geb. 19-10-1845 Ilpendam, overl. 16-4-

1848 Amsterdam (2,5). 
 
V-4.5.1.5. Jelle van Zijp Sombeek (vernoemd naar Jelle Witsesz. van 
Zijp/Sijp), geb. 13-12-1814 Oosthuizen, goudsmid (1836/39), koopman 
(1844/45/47), zonder beroep (1849/64/79/85), overl. 17-7-1885 
's-Gravenhage (70), tr. Monnickendam 15-8-1844 Saartje Kater, geb. 1-1-
1824 Monnickendam, overl. 28-2-1864 Monnickendam (40), dochter van 
Tijmon Kater Czn. (1787-1864) en Antje/Annetje (Dirks) Slot (1783-1864) 
en zus van Grietje Kater ((1818-1860), die was gehuwd met Boudewijn 
Bakker Muller (1814-1857)). 
Uit dit huwelijk: 

1. Grietje van Zijp Sombeek, geb. 5-6-1845 Broek in Waterland 
(Grietje Sombeek), dienstbode te Amsterdam (1865-1866), 
reiskamenier te 's-Gravenhage (1880-1904), zonder beroep 
(1922), overl. 12-9-1922 Amsterdam (77). 

2. Jan Sombeek, geb. 18-2-1847 Broek in Waterland (Jan 
Sombeek), bediende te Amsterdam (11-1867 tot 12-1871), 
handel in manufacturen met broer Tijmon (?-1875), overl. na 
27-4-1875 (27-4-1875 ambtshalve doorgehaald in 
bevolkingsregister Amsterdam. 
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3. Tijmon Sombeek, geb. 1?-7-1849 Broek in Waterland, handel 
in manufacturen met broer Jan (1871?-1873), chemist Zuid-
Afrika, apotheker (1910/14), vertrok 11-8-1873 naar Afrika, 
woonde vanaf 11-7-1906 in 's-Gravenhage (kwam uit 
Pietersburg, Transvaal), daarna woonde hij in Amsterdam, 
Londen en Brussel, overl. 24-1-1914 Scheveningen, 
’s-Gravenhage, wonende Brussel (64), tr. Carolina Stowe,  
overl. voor 24-1-1914 ? 

4. Cornelis van Zijp Sombeek, geb. 24-6-1852 Edam, overl. 18-
12-1858 Edam (6). 

5. Annetje van Zijp Sombeek, zie VI-4.5.1.5.5. 
 

V-4.5.1.6. Georgius van Bleijswijk/Bleiswijk Sombeek (vernoemd 
naar Georgius van Bleijswijk Sombeek (1797-1797) of ds. Georgius van 
Bleiswijk/Bleijswijk (1728-1800), die was gehuwd met Anna Sombeek 
(1741-1807?)), geb. 12-3-1817 Oosthuizen, winkelier (1844), 
tabaksverkoper (1843/46), koopman (1848), fabrikant (1850/55/61), 
fabrikant in vruchtennat (1852), zonder beroep (1863), overl. 24-3-1863 
Aarlanderveen (46), tr. Aarlanderveen 10-4-1840 Johanna van der 
Hidde, geb. 17-5-1821 Aarlanderveen, dienstbode (5-1867), zonder beroep 
(1868), overl. 13-5-1868 Veur (46, bijna 47), dochter van Jacobus van der 
Hidde (1797?-1848) en Marrigje Rok (1798?-1849). 
Uit dit huwelijk: 

1. Jan van Bleiswijk Sombeek, zie VI-4.5.1.6.1. 
2. Jacobus (van Bleijswijk) Sombeek, zie VI-4.5.1.6.2. 
3. Marrigje van Bleiswijk Sombeek (Margje), geb. 29-3-1846 

Aarlanderveen, dienstbode te Leiden (+/- 1865), later te 
's-Gravenhage, zonder beroep (1880), overl. 31-12-1924 
's-Gravenhage (78), tr. 's-Gravenhage, 2-6-1880 Cornelis van 
Andel, geb. 21-10-1844 's-Gravenhage, ambtenaar (1880), 
adjunct-commies (1885), overl. 9-12-1895 's-Gravenhage (51), 
zoon van Johannes van Andel en Willemeijntje Kloppert. 
Uit dit huwelijk vermoedelijk geen kinderen. 

4. Aaltje Sombeek (vernoemd naar haar grootmoeder Aaltje 
Ruijs (1778?-1849), die was gehuwd met Cornelis Rok (1778?-
1827)), geb. 20-7-1848 Aarlanderveen, overl. 19-7-1849 
Aarlanderveen (bijna 1). 

5. Georgius (van Bleiswijk) Sombeek, geb. 24-10-1850 
Aarlanderveen, schippersknecht te Alphen en te Oudshoorn 
(1873-1874/75?), woont o.a. 1883 te Probolinggo, Ned. Indië, 
overl. 5-5-1888 Malang (Pasoeroean), wonende te Kraksaän 
(Probolinggo) (37). 
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6. Cornelis Sombeek, geb. 18-12-1852 Aarlanderveen, overl. 27-
2-1858 Oudshoorn (ruim 5). 

7. Geertruida Barbara van Bleiswijk Sombeek, zie 
VI-4.5.1.6.7. 

8. Francina Sombeek (mogelijk vernoemd naar haar tante 
Francina van der Hidde (1825-?)), geb. 2-11-1857 Oudshoorn, 
overl. 2-12-1857 Oudshoorn (1 m). 

9. Cornelis (van Bleijswijk) Sombeek, geb. 7-9-1861 
Aarlanderveen, bediende te Aarlanderveen (1885), koopman te 
Amsterdam (1898-1901), zonder beroep (1904), overl. 21-1-
1904 (Wilhelmina Gasthuis) Amsterdam, wonende Wormerveer 
(42; Cornelis van Bleijswijk Sombeek). 

 

 
Cornelis (van Bleijswijk) Sombeek (1861-1904) in 1885 

 
Johanna van der Hidde hertr. Veur, 2-5-1867 Aart van der Monde, 
geb. 21-1-1822 Dordrecht, tolgaarder (1867/1868), overl. 3-6-1882 Veur 
(60), zoon van Cornelis van der Monde (1794-1877) en Cornelia van 
IJsbergen en weduwnaar van Antonia Petronella Wimmers (1810-1865). 
Aart van der Monde hertr. Veur, 5-11-1868 Leuntje van der Veer (1830-?). 
 
V-4.5.1.7. Geertje Brandtjes Sombeek, geb. 13-3-1820 Oosthuizen, 
overl. 21-9-1901 Amsterdam (ruim 81), begr. Oude Kerkhof, Hilversum, tr. 
Oosthuizen, 24-12-1837 Albert Franken, geb. +/- 1813/14 Avenhorn, 
wijnkoper (1837), buitenlandsch koopman (1842), houthandelaar 
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(1867/70), zonder beroep (1876), overl. 14-5-1876 Alkmaar (ruim 62), 
zoon van Thomas Franken (?-1850?) en Trijntje Scheringa (1778?-1833). 
Uit dit huwelijk: 

1. Thomas Franken, geb. 14-5-1838 Purmerend, 
kantoorbediende (1867), overl. 30-1-1867 Amsterdam, wonende 
Alkmaar (28). 

2. Jan Franken, geb. 3-10-1839 Purmerend, zonder beroep 
(1867), koopman te Rotterdam (1870), kantoorbediende te 
Rotterdam (1870-1871), zonder beroep (1871), overl. 28-9-1871 
Alkmaar, wonende Rotterdam (31, bijna 32). 

3. Albert Franken, geb. 7-6-1842 Broek in Waterland, kargadoor te 
Alkmaar (1867), zonder beroep? (1870), overl. 12-9-1870 
Alkmaar (28). 

4. Dr. Gerardus Franken, geb. 9-7-1845 Oosthuizen, arts, overl. 
12-5-1929 Apeldoorn (ruim 83), tr. Alkmaar, 29-11-1883 
Johanna Fredrika Elizabeth van der Sluijs Veer, geb. 
23?-3?-1852 Alkmaar, overl. 23-10-1941 Apeldoorn (89) , 
dochter van Jacob van der Sluijs Veer (1810?-1881) en 
Arnoldina Jacoba Bruijn (1815?-1866). 
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.  

5. Catharina Alida Franken, geb. 18-5-1848 Oosthuizen 
(Catharina Alida), overl. 25-2-1882 Hilversum (33; Catharina 
Ida), begr. Oude Kerkhof, Hilversum. 

6. Pieter Franken, geb. +/- 25/27?-2-1852 Alkmaar, overl. +/- 
7?-8?-1852 Alkmaar. 

7. Albertina Geertruida Franken, geb. +/- 1-3-1855 Alkmaar 
(26-2?), overl. 1-11-1926 Amsterdam (71; advertentie Albertine 
Geertruida). 

8. Hendricus Petrus Franken, geb. 12-6-1859 Alkmaar, 
kantoorbediende te Amsterdam (1882-1887), commissionair 
(11-1883), zonder beroep, overl. 28-11-1940 Renkum (81). 

 
V-4.5.6.3. Cornelis Georgius Sombeek, geb. 12-5-1824 Hoorn, commies 
posterijen (6-1858), Directeur der Posterijen (12-1861), postdirecteur 
(1873), overl. 17-11-1873 Dokkum (49), tr. Nieuwe Pekela 5-6-1858 
Geertruida Francisca de Ponthier, geb. 11-7-1830 Groningen, overl. 
na 12-1886 Amsterdam?, dochter van Joannes Josephus Henricus de 
Ponthier (1802/03?-1885) en Rolina Aleida Schukking (1802?-1876) en zus 
van Cornelis Josephus Bennema de Ponthier (1836-1903, die was gehuwd 
met (2e) Johanna Wilhelmina Hattems (1845-?)). 
Uit dit huwelijk: 
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1. François Sombeek, geb. 29-5-1859 Amsterdam, zonder 
beroep (12-1886), overl. +/- 12-4-1912 Amsterdam (62). 

2. Johannes Josephus Hendrikus Sombeek, geb. 4-12-1861 
Dokkum, ambtenaar (5-1883), kantoorbediende (1923, overl. 1-
8-1923 Groningen, wonende Veenhuizen, gem. Norg (61), tr. 
Nieuwer-Amstel 10-5-1883 Ida Petronella Eringaard, geb. 
+/- 1848/49 's-Gravenhage, overl. voor 8-1923 ?, dochter van 
Adrianus Bartholomeus Eringaard en Maria van der Harst. 
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 

3. Nicolaas Cornelis Gustaaf Jacobus Sombeek (Nicolaas), 
zie VI-4.5.6.3.3. 

 
V-4.5.6.4. Nicolaas Cornelis Sombeek, geb. 13-1-1826 Hoorn, had 
affaire in tabak, snuif, sigaren, koffij en thee, kruideniers- en verfwaren te 
Harlingen (1849), overl. 25-4-1884 Amsterdam (58), tr. Leeuwarden, 23-5-
1849 Geertruida Rebekka van Lon, geb. 17-6-1819 Leeuwarden, overl. 
29-5-1906 Leeuwarden (86), dochter van Dirk van Lon Bz. (1791?-1849) en 
Catharina Elisabeth Meijer (1792?-1849). 
Uit dit huwelijk: 

1. Levenloze zoon Sombeek, geb./overl. 16-3-1850 Harlingen. 
 
V-4.5.6.6. Catharina Maria Adriana Sombeek, geb. 4-1-1829 Hoorn, 
overl. 10-4-1908 Bergen?, begr. Oude Begraafplaats Bergen, tr. Bergen, 22-
4-1875 Jan Pz. Roozee, geb. +/- 1824/25 Middelie, schoolonderwijzer 
(1849), onderwijzer (1859), hoofdonderwijzer (4-1875/7-1885), overl. 8-6-
1894 Amsterdam (ruim 70), zoon van Pieter Roozee (?-1848?) en Grietje 
Keijzer. 
Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 
Jan Pz. Roozee was weduwnaar van (huwelijk (ot: 8-4) Obdam, 22-4-
1859) Artje Faber, geb. 20-10-1827 Obdam, overl. 23-1-1874 Avenhorn 
(46), dochter van Ds. Douwe Jansz. Faber en Jetske Heije Heijes en zus van 
Dr. Lieuwe/Liouwe Albertus Faber (1843-1920) (gehuwd met Barbertje 
Bakker Sombeek (1844-1887)). 
Uit dit huwelijk: 

1. Douwe Roozee, geb. 1860? Avenhorn, overl. 9-6-1862 
Avenhorn (ruim 2). 

2. Douwe Jan Roozee, geb. 1862 Avenhorn, overl. 18-8-1867 
Avenhorn (5 en 2 dagen). 

3. Jetske Roozee, geb. +/- 1865 Avenhorn, tr. Ridderkerk, 15-7-
1898 Jan Huibert Verkerk, geb. +/- 1860 Haastrecht, zoon van 
Gijsbert Verkerk en Dirkje Langerak. 
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4. Artje Roozee, geb. +/- 1868 Avenhorn, tr. Velsen, 28-12-1899 
Remmert Dekker, geb. +/- 1860 Zaandam, onderwijzer (12-
1899), zoon van Cornelis Remmertszoon Dekker en Jansje 
Schoone en weduwnaar van Klasina Alida Vis. 

 
Jan Pz. Roozee was eerder weduwnaar van (huwelijk Avenhorn, 22-11-
1849) Wilhelmina van Hoolwerff, geb. +/- 1824 De Rijp, overl. 19-8-
1858 Avenhorn (34; 'na een allersmartelijkst lijden van eenige weken, 
overleed ten gevolge van eene ontijdige verlossing van 3 kinderen den 15 
dezer, enz. Wilhelmina van Hoolwerff'), dochter van Gerard Joan van 
Hoolwerff en Jannetje Smit. 
Uit dit huwelijk: 

1. dochter Roozee, geb. 11-9-1850 Avenhorn. 
2. Gerard Joan Roozee, geb. +/- 1852 Avenhorn, Bouwkundige 

(9-1878), handelende onder de firma Roozee & Co., fabrikant 
van machinale houtwerken (faillissement vonnis Arr. Rechtbank 
3e Kamer Amsterdam 30-12-1896), overl. Amsterdam?, tr. 
Hoorn, 26-9-1878 Dirkje Johanna Susanna Helena 
Vrolijk, geb. +/- 1851 Amsterdam, dochter van Cornelis 
Hendrikus Vrolijk en Susanna Elisabeth van Oven. 
Uit dit huwelijk minstens  2 kinderen. 

3. Pieter Roozee, geb. +/- 1854 Avenhorn, broodbakker (7-
1885), brood- en koekbakker en winkelier te Westzaan 
(faillissement vonnis Arr. Rechtbank Haarlem 6-4-1886), overl. 
2-5-1888 Obdam (34), tr. (1e) Oterleek, 25-4-1880 Barbera 
Ootjers, geb. +/- 1858 Oterleek, overl. voor 7-1885 ?, dochter 
van Pieter Ootjers en Trijntje Jongerts, tr. (2e) Westzaan, 9-7-
1885 Cornelia Dorothea Vos, geb. +/- 1859 Amsterdam, 
overl. 21-12-1909 ’s Gravenhage, wonende ’s-Gravenzande (50), 
dochter van Gerrit Vos (?-voor 1888) en Anna Jacoba van der 
Haagen (?-na 1888). 
Uit het eerste huwelijk:  

1. kind Roozee, geb. ? Westzaan, overl. na 5-1888 ? 
2. Pieter Roozee, geb. 1882 Westzaan, overl. 24-9-

1882 Westzaan (ruim 10 weken). 
3. Catharina Maria Adriana Rozee/Schreuder 

Roozee (Marie), geb. 19-1-1884 Westzaan, 
geslachtsnaam gewijzigd bij K.B. d.d. 8-7-1924 van 
Roozee in Schreuder Roozee (zij was pleegdochter 
van Geertruida Agatha Schreuder (18??-1930, Oud-
Directrice der Sophia-School), overl. na 1930 
Amsterdam? 
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Uit het tweede huwelijk 1 (jong overleden) kind: 
4. kind Roozee, geb. ? Westzaan, overl. 1888 

Westzaan? 
Cornelia Dorothea Vos hertr. 's-Gravenzande, 10-10-1902 
Dirk de Jong, geb. +/- 1862 ’s-Gravenzande. 
 

4-6. Levenloze drieling Roozee , geb. en overl.? 15-8-1858 
Avenhorn. 

  
Generatie VI 
 
VI-4.5.1.1.1.  Jan Sombeek, geb. 14-4-1834 Broek in Waterland, Officier 
van Gezondheid der 3e klasse (tot 4-1861), Officier van Gezondheid der 2e 
klasse (vanaf 4-1861) in garnizoen te Maastricht, later belast met de 
Geneeskundige Dienst van het kamp te Waalsdorp (1864), bij K.B. 19-8-
1867 voor 5 jaar gedetacheerd bij het leger in Oost-Indië, geplaatst bij 
Garnizoens-Hospitaal te Salatiga, overgeplaatst bij de Geneeskundige Dienst 
op Banka, daarna te Weltevreden, overgeplaatst bij de Geneeskundige 
Dienst der Zuider- en Ooster Afdeling van Borneo, Officier van Gezondheid 
der 2e kl. (1868), overl. 4-11-1868 Semarang (34; ten gevolge van de 
heersende koorts-epidemie), tr. 's Hertogenbosch, 17-9-1862 Anna Sara 
Smits, geb. 28-11-1832 's Hertogenbosch, wegens krankzinnigheid onder 
bewind gesteld van haar broer Hendrik Samuel Smits bij vonnis Arr. 
Rechtbank 's Hertogenbosch 15-9-1869, overl. 28-3-1917 Utrecht, wonende 
's Hertogenbosch (84), dochter van Willem Smits (?-1869) en Johanna 
Jacoba Hirschig (1802-1893). 
Uit dit huwelijk: 

1. Johanna Jacoba Sombeek, geb. 23-6-1863 Maastricht, overl. 
27-4-1945 Baarn, wonende Arnhem (81). 

2. Annetje Geertrui Sombeek (ook vernoemd naar Geertrui 
Sombeek (1840-1864)), geb. 11-8-1865 Maastricht, onder 
curatele gesteld (haar curator in 1897 haar oom Hendrik Samuel 
Smits, Almelo), overl. 3-3-1942 Bloemendaal, wonende Ermelo 
(76). 

3. Cornelis Sombeek, geb. 2-9-1866 Broek in Waterland, overl. 
11-2-1867 Broek in Waterland, wonende Maastricht (ruim 5 m). 

 
VI-4.5.1.1.2. Pieter Nicolaas Sombeek (vernoemd naar Pieter de Wit en 
Klaas Schuit), geb. 8-2-1836 Broek in Waterland, boekhandelaar/uitgever te 
Zaandam, overl. 23-11-1903 Zaandam (67), tr. Zaandam 25-9-1862 Maria 
Margaretha Endt (Maria?), geb. +/- 1833 Zaandam, overl. +/- 16-10-



 78 

1915 Zaandam (82?), dochter van Gerrit Endt (1803?-1878) en Dorothea 
Kerbert (1805/06?-1879). 
Uit dit huwelijk: 

1. Anna Dorothea Sombeek, geb. 21-7-1864 Zaandam, overl. 
14-8-1936 Zaandam (72). 

2. Dorothea Geertruida Sombeek (ook vernoemd naar 
Geertrui Sombeek (1840-1864)), geb. 28-10-1865 Zaandam, 
overl. 18-2-1870 Zaandam (ruim 4). 

3. Cornelis Sombeek, geb. +/- 15-6-1867 Zaandam, overl. 19-
11-1870 Zaandam (3,5). 

4. Catharina Cornelia Sombeek, zie VII-4.5.1.1.2.4. 
5. Jan Sombeek, zie VII-4.5.1.1.2.5. 
6. Levenloze dochter Sombeek (tweeling met 5), geb./overl. 

25-9-1870 Zaandam. 
7. Dorothea Geertrui Sombeek ((ook vernoemd naar Geertrui 

Sombeek (1840-1864)), geb. 8-5-1874 Zaandam, overl. 2-6-1968 
Purmerend (94). 

 
VI-4.5.1.1.3. Cornelis Sombeek Csz., geb. 28-1-1838 Broek in 
Waterland, 29-9-1858 ingeschreven als student theologie te Leiden, 
kantoorbediende te Amsterdam, ambtenaar bij de Associatie Cassa te 
Amsterdam (1871), overl. na 18-3-1879 Duitsland?, tr. Broek in Waterland, 
24-5-1867 Jeannette/Jeannetta Elise/Eliza Gerardine/Gerhardina 
Schlutow (Jeannette), geb. 13-11-1841 Amsterdam, overl. na 18-3-1879 
Duitsland?, dochter van Carl Daniël Christiaan Schlutow (Carl; 1814?-1864) 
en Helena Dammigh/Dammingh (1814/1816?-1863). 
Gezin met 2 kinderen uit Amsterdam 8-10-1874 naar Untermerzbach in 
Beieren, zij woonden 18-3-1879 Schenkenau, bij Untermerzbach, in Beieren. 
Uit dit huwelijk: 

1. Cornelis Wilhelm Carel Sombeek, geb. 28-8-1869 
Amsterdam, scheepsbouwkundig ingenieur te Vegesack (1901), 
gedipl. scheepsbouwk. ing. (NP Nering Bögel), overl. voor 1948 
Duitsland (NP Nering Bögel), tr. Vegesack (bij Bremen) 30-9-
1896 Maria Elisabeth Nering Bögel, geb. 3-9-1869 
Deventer, overl. ? [1948 Ostseebad Driebergen, Mecklenburg], 
dochter van William Lauwerens Karel Nering Bögel en Goustava 
Maria Louisa Degent. 

2. Jeannette Elize/a Gerardine/a Sombeek, geb. 23-8-1871 
Amsterdam, overl. 6?-8-1874 Amsterdam (bijna 3). 

3. Carel Sombeek, geb. 15-10-1872 Amsterdam, ingenieur, overl. 
na 7-12-1908 [1908 Hamburg, Duitsland]. 
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VI-4.5.1.2.2. Catharina Boudewina Bakker Sombeek, geb. 8-4-1841 
Oosthuizen, overl. 19-11-1908 Amersfoort, wonende te Broek in Waterland 
(67), tr. Oosthuizen, 21-6-1865 Jacob Rems, geb. 10-9-1834 Oosthuizen, 
zeevarende (1865), burgemeester van Zaandijk (1870), burgemeester van 
Broek in Waterland (van 4-1872 tot 1-6-1891), makelaar, overl. 26-10-1892 
Broek in Waterland (58), zoon van Adriaan Rems en Grietje Eenhoorn. 
Uit dit huwelijk: 

1. Grietje Rems (Iet), geb. 11-6-1868 Oosthuizen, 
bibliothecaresse te Broek in Waterland, overl. 17-2-1942 Broek 
in Waterland (73). 

2. Boudewijn Adriaan Rems (Boudewijn), geb. 24-10-1869 
Oosthuizen, Employé Hôtel du Pavillon te Semarang (Almanak 
1901), Empl. Suikerfabriek Soekodhono te Modjokerto (Almanak 
1903), Empl. Ond. Pengadjaran te Modjokerto (Almanak 1904), 
Empl. Suikerfabriek Seloredjo te Djombang (Almanak 1907), 
geemployeerde aan de suikerfabriek Sedatie te Modjokerto 
(1909/Almanak 1909,1910,1912 en 1913), Empl. Sf. 
Bandjardawa te Pemalang (Almanak 1916/1917/1918), Gérant 
Grand Hotel te Djokja (Almanak 1919/1920/1921-22), Empl. 
Ond. Bantardawa? te Bandjar? (Almanak 1923), Assist. Langen 
Estate te Langen (Almanak 1924/1925), Empl. te Soekaboemi 
(Almanak 1926/1927/1930/1932), Zaalwachter Postkant. te 
Soerabaja (Almanak 1934 en 1938), Zaalwachter P.T.T. te 
Soerabaja (Almanak 1941), overl. na 1940, voor 2-1942?? 

3. Hendrika Antonia Rems (Hendrika), zie VII-4.5.1.2.2.3. 
 

VI-4.5.1.2.3. Barbertje Bakker Sombeek (Bertha), geb. 28-5-1844 
Oosthuizen, overl. 21-5-1887 Nieuwendam (42, bijna 43), tr. Oosthuizen 
23-5-1866 Dr. Lieuwe/Liouwe Albertus Faber, geb. 17-10-1843 
Obdam, med. dr., arts (laatstelijk) te Nieuwendam, overl. 30-3-1920 Bussum 
(76), zoon van ds. Douwe Jansz. Faber en Jetske Heije Heijes en broer van 
Artje Faber (1827-1874). 
Uit dit huwelijk: 

1. Jetsko Douwinus Faber (Jetsko), geb. 31-1-1867 
Terschelling, klerk, overl. 2-3-1895 Amsterdam, wonende 
Nieuwendam (28). 

2.  Boudewijn Faber, geb. 6-3-1869 Terschelling, overl. 6-3-1869 
Terschelling (7 uren). 

3. Levenloze dochter Faber, geb./overl. 10-1-1873 Westmaas 
(Zuid-Holland). 

4. Boudewijn Faber, geb. 17-4-1875 Makkum (Wonseradeel), 
overl. 11-1-1876 Wonseradeel (8 m). 
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5. Hendrik Anton Faber (Henri), zie VII-4.5.1.2.3.5. 
6. Boudewijn Faber, geb. 3-7-1885 Nieuwendam, overl. 23-12-

1885 Nieuwendam. 
 
Dr. Lieuwe/Liouwe Albertus Faber hertr. Broek in Waterland, 28-4-
1889 Elisabeth Catharina van Walsem, geb. 2-4-1849 Hoorn, overl. 
10-7-1924 Sloten (NH) (75), dochter van Frans Martin Gerard van Walsem 
en Elisabeth Catharina van Stralen en zus van Susanna Wilhelmina van 
Walsem (gehuwd met Cornelis Koker Cz.). 
Uit dit huwelijk:  

1. Lieuwe Albertus Faber, geb. 5-8-1890 Nieuwendam, 
internist, overl. 3-4-1984 Doorn (93), tr. Bussum 28-10-1913 
Constantia Justina van Veen, geb. 19-3-1892 Nieuwer-
Amstel, overl. 26-11-1984 Doorn (92), dochter van Willem 
Albert van Veen en Jane Maria Kupfer. 
Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
 

VI-4.5.1.4.1. Jacoba Sombeek, geb. 5-2-1838 Oosthuizen, overl. a/b 
stoomschip Friesland op de Indische Zee (op reis naar Nederland) (38), tr. 
(ot: 21-9) Alkmaar, 5-10-1871 Johannes George Schnerr, geb. 1-4-1839 
Alkmaar, Resident ter Kust van Guinea (1871), Oud-Resident Kust van 
Guinea (1872), Oost-Indisch Ambtenaar (1876), Oost-Indisch Ambtenaar 
met verlof (1878), Gep. Oost-Indisch Ambtenaar (1881), overl. 15-10-1881 
Alkmaar (42), zoon van George Peter Schnerr (1806?-voor 1864) en 
Susanna van Reijen (1812?-na 1878?). 
Uit dit huwelijk: 

1. George Peter Schnerr (George), zie VII-4.5.1.4.1.1. 
 
Johannes George Schnerr hertr. (ot: 2-5) Alkmaar, 16-5-1878 
Philippina Jacoba Korf, geb. 28-6-1849 Nieuwer-Amstel, overl. 5-3-1926 
Amsterdam (76), dochter van Johannes Korf (1807?-1888) en Geesje Dirks 
(?-voor 19-8-1852) en halfzus van Hendrica/Hendrika Antonia Korf (1862?-
na 1912) (gehuwd met Tijmon Meijer (1850-1912)). 
Uit dit huwelijk vermoedelijk geen kinderen. 
Philippina Jacoba Korf hertr. (ot: 10-8) Alkmaar, 24-8-1882 Nicolas 
Theodoris van der Tak, geb. +/- 1849 Spijkenisse, 1e Luitenant bij het 
O.I. Leger (1882), gepens. Officier van Ned.-Indië (1885), overl. 11-3-1885 
Oud-Gastel (bijna 36), zoon van Paulus van der Tak en Sjouwkje Gröte Uit 
dit huwelijk vermoedelijk geen kinderen. 
 
VI-4.5.1.5.5. Annetje van Zijp Sombeek, geb. 31-10-1857 Edam, overl. 
19-5-1928 's Gravenhage (70), tr. 's Gravenhage 4-6-1879 Hendrik 
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Jacobus van Kempen, geb. 8-12-1847 's Gravenhage, onderwijzer 
(1879/84/86/87/95/96/1910), schrijver N.H. Kerk bestuur, overl. 15-12-
1936 's Gravenhage (89), zoon van Pieter van Kempen (1813-1894) en 
Sophia Hendrika van Poeteren (1824-1887). 
Uit dit huwelijk: 

1.  Margaretha van Kempen, geb. 6-3-1880 's-Gravenhage, 
overl. 27-6-1880 's-Gravenhage (3 m). 

2. Hendrik Jacobus van Kempen, zie VII-4.5.1.5.5.2. 
3. Margaretha van Kempen, geb. 26-12-1882 's-Gravenhage, 

overl. 27-2-1886 's-Gravenhage (3). 
4. Sophia Hendrika van Kempen, zie VII-4.5.1.5.5.4. 
5. Annetje van Kempen, geb. 3-5-1887 's-Gravenhage, overl. 24-

5-1887 's-Gravenhage. 
6. Petronella van Kempen, zie VII-4.5.1.5.5.6. 
7. Cornelia van Kempen, geb. 19-4-1890 's-Gravenhage, overl. 

24-4-1890 's-Gravenhage. 
8. Tymon van Kempen, zie VII-4.5.1.5.5.8. 
9. Annetje van Kempen, geb. 12-10-1896 's-Gravenhage, overl. 

14-10-1896 's-Gravenhage. 
 
VI-4.5.1.6.1. Jan van Bleiswijk Sombeek, geb. 6-6-1842 Aarlanderveen, 
apothekersbediende te Amsterdam (1863-1864 en 1867), te 's-Gravenhage 
(1864-1867), zonder beroep (11-1878), (handels)reiziger (†), overl. 25-12-
1896 Amsterdam (54), tr. Nieuwer-Amstel, 7-11-1878 Wilhelmina 
Frederika Johanna de Hoog, geb. 21-7-1848 Amsterdam, zonder 
beroep (1878/5-1902), huishoudster te Amsterdam (1905), overl. na 1905 
?, dochter van Jakobus Leonardus Wilhelmus Hoog en Marie Jeanette 
Snijders. 
Uit dit huwelijk:  

1. Georgius van Bleijswijk Sombeek, zie VII-4.5.1.6.1.1. 
2. Wilhelmina Frederika Johanna van Blei(j)swijk 

Sombeek, geb. +/- 19-3-1881 Arnhem, overl. +/- 22-2-1888 
Amsterdam (6). 

3. Levenloos kind Van Bleijswijk Sombeek, geb./overl. 17-8-
1892 Amsterdam. 

 
VI-4.5.1.6.2. Jacobus Sombeek, geb. 2-12-1843 Aarlanderveen, 
apothekersbediende te Rotterdam en Amsterdam, apotheker/geneesheer 
laatstelijk te Bangkalan (Madoera), overl. 16/17-4-1895 Soerabaja of 
Bangakalan (52), relatie met Julia Christina Samuelsz, overl. voor 10-
1897, tr. (1e) Makasser, 27-2-1873 Sophie Dorothea Moraux, geb. 18-



 82 

6-1850 plaats onbekend, overl. 10-9-1880 Panaroekan (30), tr. (2e) 
Soerabaja, 11-10-1882 Johanna Maria Pielat, overl. 4-7-1900 Soerabaja. 
Uit zijn relatie (met Julia Christina Samuelsz) mogelijk 2 kinderen, uit zijn 
eerste huwelijk (met Sophie Dorothea Moraux) minstens 6 kinderen en uit 
zijn tweede huwelijk (met Johanna Maria Pielat) geen kinderen: 

1. George Sombeek, geb. 18-4-1870 Bandjermasin of Makasser, 
assuradeur (10-1897), kantoorbediende (1899), overl. 3-4-1899 
Rotterdam (28), tr.'s-Gravenhage 22-10-1897 Josephine Pino, 
geb. 2-8-1870 Tajoe, overl. 28-8-1925 's-Gravenhage (54), 
dochter van Theodoor Pino en Arnoldina Antonia Azuera Creutz 
Le(i)chleitner. 
Uit dit huwelijk vermoedelijk geen kinderen. 

2. Johan Sombeek, geb. 28-12-1871 Makasser (erkenning), 
overl. 3-3-1875 Takalar (3). 

3. Willem Lodewijk Jacobus Sombeek, zie VII-4.5.1.6.2.3. 
4. Louis Johan Sombeek, geb. 17-5-1875 Makasser, overl. 10-3-

1877 Makasser. 
5. Adriaan Alexander Sombeek, geb. 3-6-1876 Anjer, overl. 

19-6-1876 Anjer. 
6. Jacobus Sombeek, zie VII-4.5.1.6.2.6. 
7. Gerard Sombeek, zie VII-4.5.1.6.2.7. 
8. Henri Pandjie Sombeek, geb. 5-9-1880 Panaroekan, overl. 

18-9-1880 Panaroekan. 
 
VI-4.5.1.6.7. Geertruida Barbara van Bleiswijk Sombeek, geb. 23-5-
1855 Aarlanderveen, winkeljuffrouw te 's-Gravenhage (1874-1876, 1881-
1883), zonder beroep (1885), overl. 14-4-1936 Rotterdam (80), tr. 
Amsterdam 8-10-1885 Pieter Johannes Halk, geb. 23-7-1845 Rotterdam 
(erkend bij huwelijk ouders Rotterdam, 16-6-1847), hofmeester (10-1885), 
bediende (4-1890/8-1892), winkelier (5-1894/5-1896), faillissement Pieter 
Johannes Halk, winkelier en koopman in schoenen en laarzen, wonende te 
Rotterdam (vonnis 26-8-1896)), zonder beroep (1903), overl. 14-4-1903 
Vught, wonende te Rotterdam (57), zoon van Johannes Jacobus Halk (1815-
1876) en Francina/Francijna de Jongh (1803?-1858). 
Uit dit huwelijk: 

1. Johanna Francina Maria Halk, geb. +/- 21-5-1886 
Amsterdam, overl. voor of in 1889 Amsterdam? 

2. Francina Catharina Maria Halk, zie VII-4.5.1.6.7.2. 
3. Johannes Jacobus Halk, zie VII-4.5.1.6.7.3. 
4. George Halk, zie VII-4.5.1.6.7.4. 
5. Maria Margaretha Halk (tweeling met 6), geb. 15-5-1894 

Rotterdam, overl. 31-5-1896 Rotterdam (2). 
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6. Margaretha Maria Halk (tweeling met 5), zie VII-4.5.1.6.7.6. 
 
Pieter Johannes Halk was weduwnaar van (huwelijk Rotterdam, 11-5-
1870) Wilhelmina van Ameijden, geb. +/- 1843/44 Dordrecht, overl. 
29-12-1884 Amsterdam (41), dochter van Rokus Cornelis van Ameijden en 
Christina de Ronde. 
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
 
VI-4.5.6.3.3. Nicolaas Cornelis Gustaaf Jacobus Sombeek 
(Nicolaas), geb. 25-12-1865 Dokkum, kantoorbediende (12-1886), 
handelsreiziger, overl. 7-12-1919 Amsterdam (63), tr. Amsterdam, 2-12-
1886 Maria Theresia Catharina Bijde (Maria), geb. 27-8-1860 
Amsterdam, overl. 8-11-1934 Amsterdam (74), dochter van Carl Elias Bijde  
(uit Denemarken 1817?-voor 12-1886) en Grietje de Vries (1825-voor 12-
1886). 
 

  
Het echtpaar Nicolaas Cornelis Gustaaf Jacobus Sombeek (1865-1919) - Maria Theresia 

Catharina Bijde (1860-1934) 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Cornelis George Sombeek, geb. +/- 5-5-1887 Amsterdam, 
overl. 26-3-1888 Amsterdam (ruim 10 m). 

2. Nicolina Cornelia Augusta Jacoba Sombeek, geb. 22-4-
1888 Amsterdam, overl. 14-6-1893 Amsterdam (5). 

3. Cornelis Georgius Sombeek, zie VII-4.5.6.3.3.3. 
4. Geertruida Francisca Sombeek (Truus), zie VII-4.5.6.3.3.4 
5. Karel Elias Sombeek (Karel), zie VII-4.5.6.3.3.5. 
6. Maria Theresia Catharina Sombeek (mooie/rooie 

Marietje), zie VII-4.5.6.3.3.6. 
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7. Nicolina Cornelia Augusta Jacoba Sombeek (Lientje), zie 
VII-4.5.6.3.3.7. 

8. Frits Sombeek (tweeling met 9), geb. 19-9-1901 Amsterdam, 
overl. 7-4-1902 Amsterdam. 

9 Nicolaas Cornelis Gustaaf Jacobus Sombeek (tweeling 
met 8), geb. 19-9-1901 Amsterdam, overl. 21-9-1901 Amsterdam 

10. Nicolaas Cornelis Gustaaf Jacobus Sombeek (Nico), geb. 
12-9-1902 Amsterdam, timmerman, aannemer, overl. 8-1-1988 
Amsterdam (85), tr. Amsterdam, 2-12-1926 Catharina van 
Gijzel, geb. 5-11-1899 Amsterdam, overl. 9-12-1976 Amsterdam 
(77). 
Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 

Generatie VII 
 
VII-4.5.1.1.2.4. Catharina Cornelia Sombeek (Catharina), geb. 5-1-
1869 Zaandam, overl. 8-5-1915 Leeuwarden (46), tr. Zaandam 6-10-1892 
Lubertus Brouwer, geb. 28-2-1862 Rheden, apotheker, overl. 3-4-1940 
Apeldoorn (78), zoon van Johannes Brouwer en Berendina Hendrika 
Wentink. 
Uit dit huwelijk: 

1. Berendina Maria Brouwer, geb. 27-8-1893 Doesburg, overl. 
5-1-1983 Epe (89), tr. Baarderadeel, 5-1-1928 Jacob Vollema, 
geb. 9-3-1862 Baarderadeel, overl. 2-2-1936 Haarlem, wonende 
Heemstede (73), zoon van Jelle Johannes Vollema en Sjoerdtje 
Jacobs Deinema en weduwnaar van NN (met één kind) en van 
Valentina A. J. Ahn. 

2. Pieter Johan Brouwer (Pieter), geb. 10-1-1895 Doesburg, 
ingenieur, overl. 30-1-1973 Utrecht, wonende Leersum? (78), tr. 
Leeuwarden, 29-1-1919 Catharine Marie Hermes (Marie), 
geb. 22-6-1893 Duisburg, Dld., overl. 6-12-1972 Leersum (79).  
Uit dit huwelijk minstens drie kinderen. 

3. Maria Jacoba Brouwer, geb. 13-7-1896 Doesburg, vertrekt 7-
1-1915 uit Leeuwarden naar Groningen, overl. voor 1983 ? 

4. Anna Cornelia Brouwer (Annie), geb. 6-4-1900 Brummen, 
apothekers-assistente te Leeuwarden (1919), zonder beroep (2-
1924), overl. 23-1-1998 De Bilt (97), tr. Rotterdam, 14-2-1924 
Johannes Lagaaij (Jo), geb. 12-3-1886 Rotterdam, luitenant 
ter zee (2-1924), kapitein-luitenant ter zee, overl. 18-6-1963 
Lugano, CH (77), zoon van Abraham Albertus Lagaaij en Maria 
Hondius. 
Uit dit huwelijk drie kinderen. 
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5. Johannes Brouwer, geb. 21-7-1903 Leeuwarden, journalist, 
overl. 31-5-1971 Leiden (67), tr. Oegstgeest, 7-9-1937 Aletta 
Gijsberta Johanna van der Heijden, geb. 8-6-1916 Leiden. 
Uit dit huwelijk vier kinderen. 
 

Lubertus Brouwer hertr. Leeuwarden, 4-6-1919 Neeltje Hartog, geb. 
27-8-1864 Sliedrecht, overl. 24-1-1947 Leeuwarden (82), dochter van Arie 
Hartog en Henriëtte Schram de Jong. 
 
VII-4.5.1.1.2.5. Jan Sombeek (tweeling met Levenloze dochter Sombeek), 
geb. 25-9-1870 Zaandam, boekhandelaar (1898), reiziger in margarine 
(1913-1916), reiziger (1916-?), boekhandelaar, boekdrukker (1945), overl. 
22-1-1945 's-Gravenhage (74), tr. Midden-Beemster 1-5-1898 Wilhelmina 
van der Molen, geb. 24-3-1874 Beemster, overl. 23-12-1936 
's-Gravenhage (62), dochter van Jacob van der Molen en Elisabeth Johanna 
de Jager. 
Uit dit huwelijk: 

1. Maria Elisabeth Sombeek (Rie), geb. 21-4-1899 Zaandam, 
overl. 26-3-1990 Terborg (90), tr. (verloofd 7-1926) 
's-Gravenhage, 3-12-1930 Ir. Alexander Leendert Thomée, geb. 
4-6-1894 Delft, diploma elektrotechnisch ingenieur (TH Delft, 
1920), adviserend ingenieur (1972), overl. 14-10-1972 Terborg, 
gem. Wisch (78), zoon van Dr. Johannes Thomee/Thomée 
(1849?-1916) en Johanna Carolina van Blommestein (1863?-
1905). 

2. Pieter Nicolaas Sombeek, geb. 12-8-1901 Zaandam, 
kantoorbediende, hotelsecretaris, hoteladministrateur, overl. 7-9-
1983 's-Gravenhage (82), tr. 's-Gravenhage, 4-9-1929 Adriana 
Maria van der Zande, geb. 24-10-1902 's-Gravenhage, overl. 
18-1-1975 's-Gravenhage (72). 

3. Jan Willem Sombeek, geb. 16-3-1906 Zaandam, 
boekhandelaar (12-1942), overl. 3-12-1985 's-Gravenhage (79), 
tr. +/-11-5-1933 Neeltje Magdalena Dubois, geb. 29-9-1904 
Nieuwvliet, Zeeland, overl. 14-5-1980 's-Gravenhage (75), 
dochter van Izaak Jakob Dubois (1883-1936) en Maria Francina 
Frelier (1885?-1955). 
Uit dit huwelijk twee kinderen. 
 

VII-4.5.1.2.2.3. Hendrika Antonia Rems (Hendrika/Riek), geb. 12-3-
1873 Broek in Waterland, overl. 3-7-1952 Amersfoort (79), tr. Broek in 
Waterland 21-7-1904 Amand Franciscus Sutherland (Franciscus?), 
geb. 2-6-1860 Vlissingen, Kapitein 3e Regiment Infanterie (1904), 
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gepensioneerd Kapitein der Infanterie en Kapitein bij de Landweer (1909), 
overl. 16-5-1942 Amersfoort (bijna 82), zoon van Charles Sutherland 
(1826?-1905) en Metta Elena Klaijsen (1834?-1902). 
Uit dit huwelijk:  

1. Metta Catharina Hendrika Sutherland (Metta), 1-7-1905 
Middelburg, overl. 7-11-1973 's-Gravenhage (68), tr. Amersfoort 
19-4-1928 Dirk Blanken, geb. 2-3-1902 Scherpenzeel, 2e Luit. 
der Infanterie, gedetacheerd bij het Leger in West-Indië (1928), 
overl. 12-1-1979 Utrecht, wonende Bilthoven (76), zoon van 
Dirk Blanken en Dirkje van Egdom. 
Uit dit huwelijk twee kinderen. 
 

VII-4.5.1.2.3.5. Hendrik Anton Faber (Henri), geb. 15-9-1879 Broek in 
Waterland, woonde in de periode 1902-1904 New Orleans (Louisiana), in 
periode 1904-1910 Chicago (Ill.), in periode 1910-1920 New York (bron: 
www.ellisisland.org), 'chemist' (www.ellisisland.org: 11-2-1905 reis met de 
S.S. Rijndam vanuit Rotterdam naar New York (eindbestemming van Faber: 
Ogden (Utah)), koopman ('merchant') (www.ellisisland.org: Hendrik Anton 
Faber met vrouw en dochter met de S.S. Rotterdam vanuit Rotterdam (5-11-
1910) naar New York (14-11-1910) (eindbestemming van gezin Faber 
Chicago (Ill.)), industrieel (1920), chemisch ingenieur ('chem. engineer') 
(bron: www.ellisisland.org: reis met de S.S. Orduna vanuit Southampton 
(28-7-1922) naar New York (7-8-1922) (eindbestemming van Faber: New 
York (N.Y.)), technisch ingenieur (1923), scheikundig ingenieur (1924), 
chemisch ingenieur (1934), overl. 14-5-1934 Amsterdam (54), tr. (1e) 
Ogden, County of Weber, Utah, U.S.A., 11-3-1905, gesch. (ingeschr. 's 
Gravenhage, 1-2-1924; vonnis A.R. 's Gravenhage, 25-9-1923) 
Luwella/Luewella Edith Krauch/Lucella Edith Kraack (Lula), geb. 
+/- 1882 Joplin?, Mo. (U.S.A.), zonder beroep (1-2-1924), [1-2-1924 
zonder bekende woonplaats of werkelijk verblijf], tr. (2e) Rijswijk (Z-H), 29-
2-1924 Rosalia Catharina van Onselen, geb. 11-5-1902 's-Gravenhage, 
kostuumnaaister, overl. 9-11-1963 's-Gravenhage (61), dochter van 
Johannes van Onselen en Clara Eijl (1880?-1960). 
Uit het eerste huwelijk:  

1. Barbara Lydia Faber, geb. +/- 1908 Chicago, Illinois (U.S.A.) 
Uit het tweede huwelijk: 

2. Boudewijn Faber. 
3. Rosalia Catharina Faber.  

 
VII-4.5.1.4.1.1. George Peter Schnerr (George), geb. 20-1-1873 
Oostzaan, commies 1e kl. Delispoor (1908), hoofdcommies Delispoor 
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(1921), overl. 16-10-1924 Haarlem (51), tr. Medan, 30-8?-1905 Amelie 
van Ede van der Pals, geb. 30-8-1879 Klaten, overl. na 1939?  
Uit dit huwelijk:   

1. Levenloze zoon Schnerr, geb./overl. 20-11-1906 Medan. 
2. Willem Theodor Schnerr, geb. 21-5-1908 Medan, 2e 

Luitenant Infnayerie. O.I.L. (1931), 1e Luitant Infanterie. O.I.L. 
(1937/1938), tr. (bij volmacht) Amsterdam, 17-12-1931 Corry 
de Haas, geb. 15-7-1912 Amsterdam. 
Uit dit huwelijk minstens ÉÉN kind. 

3. Jan Jacobus Schnerr (Jan), geb. 15-9-1909 Amsterdam, 
overl. 9-2-1973 Haarlem (63), tr. (ot: 22-12-1939) Christina 
Elisabeth? van Looij/Looy (Bep), geb. 11-5-1914 Londen, 
overl. 14-1-2002 Zoetermeer (87). 
uit dit huwelijk minstens drie kinderen. 

4. Georgine Rudolfine Schnerr, geb. 7-2-1911 Medan, tr. 
's-Gravenhage, 20-3-1942 Cornelis van der Weele, geb. 16-3-
1916 's-Gravenhage, overl. na 2-1977, zoon van Jan Willem van 
der Weele en Johanna Luijendijk (1889?-1977). 

 
VII-4.5.6.3.3.3. Cornelis Georgius Sombeek, geb. 6-1-1890 Amsterdam, 
monteur (1922), rijwielhandelaar, rijwielmonteur, overl. 18-9-1959 
Amsterdam (69), begr. 22-9-1959 De Nieuwe Ooster Amsterdam, tr. 
Amsterdam 9-2-1922 Alberdina van Haperen, geb. 22-2-1896 Breda, 
overl. na 9-1959 Amsterdam?, dochter van Cornelis van Haperen (1872-?) 
en Adriana Keij. 
Uit dit huwelijk: 

1. Theresia Maria Catharina Sombeek, geb. 19-11-1922 
Amsterdam, tr. Amsterdam, 10-10-1946 G. F. Richard. 

 
VII-4.5.6.3.3.4 Geertruida Francisca Sombeek (Truus), geb. 20-6-1891 
Amsterdam, overl. na 11-1934 Zwanenburg, gem. Haarlemmermeer?, tr. 
Amsterdam 23-9-1914 Johannes Christiaan Vermeulen (Jo), geb. 23-
9-1889 Noordwolde, gem. Weststellingwerf, overl. na 11-1934 Zwanenburg, 
gem. Haarlemmermeer?, zoon van Albert Vermeulen en Anthonia Stuiver. 
Uit dit huwelijk: 

1. Anthonia Vermeulen (Thonia), geb. 18?-7-1918 Amsterdam.  
2. Nicolaas Cornelis Gustaaf Jacobus Vermeulen (Nico), 

geb. 10?-9?-1920 Amsterdam.  
3  Albert Vermeulen, geb.  Zwanenburg, gem. 

Haarlemmermeer? 
  



 88 

VII-4.5.6.3.3.5. Karel Elias Sombeek (Karel), geb. 8-7-1894 Amsterdam, 
timmerman, overl. 15-11-1977 Hilversum, wonende Amsterdam (83), tr. 
Amsterdam 27-5-1920 Alida Rehl (Ali), geb. 5-10-1894 Amsterdam, overl. 
na 11-1977 ?, weduwe van Johannes van Esveld (met één kind Wilhelmina 
Francisca van Esveld, geb. 19-6-1917 Amsterdam). 
Uit dit huwelijk: 

1. Alida Sombeek, geb. 9-5-1924 Amsterdam, tr. Amsterdam, 27-
3-1947 M. van Buren (minstens drie kinderen). 

 
VII-4.5.6.3.3.6. Maria Theresia Catharina Sombeek, geb. 23-10-1897 
Amsterdam, overl. 3-7-1982 Amsterdam (84), tr. Amsterdam, 7-7-1921 
Bart van der Sluis, geb. 23-7-1889 's-Gravenhage, overl. 22-6-1960 
Amsterdam (70). Uit dit huwelijk drie kinderen. 
 
VII-4.5.6.3.3.7. Nicolina Cornelia Augusta Jacoba Sombeek 
(Lientje), geb. 21-2-1899 Amsterdam, zonder beroep, huishoudster, overl. 
14?-2-1976 Amsterdam (76, bijna 77), gecremeerd Velsen, tr. Amsterdam, 
28-7-1921, gescheiden Amsterdam, 30-8-1945 Jan Land, geb. 28-9-1896 
Amsterdam, pianist, overl. 27-2-1969 Bennebroek (72), begr. 4-3-1969 De 
Nieuwe Ooster Amsterdam, zoon van Jan Land (1872-1942) en Hendrika 
Julia Francisca Peter (1873-1952). 
Uit dit huwelijk:  

1. Hendrika Juliana Francisca Land (tweeling met 2), geb. 
18-7-1922 Amsterdam, overl. 9-6-2006 Hoorn (83), relatie met 
Armand Gustave Cornez (Armand), geb. 17-12-1904 
Berchem-Antwerpen, sergeant in het vreemdelingenlegioen, 
overl. 16-5-1968 Brussel (63), zoon van Felix Cornez (1876-?)  
en Marie Stephanie DelaCourt, Marie; (1877-?). Uit deze relatie 
één kind. 

2. Nicolaas Cornelis Gustaaf Jacobus Land (tweeling met 
1), geb. 18-7-1922 Amsterdam, overl. Nieuwegein (drie dochters 
van verschillende moeders). 

3.  Jan Land (Jantje), geb. 10-2-1925 Amsterdam, overl. 11-5-
1926 Amsterdam (1). 

 
VII-4.5.1.5.5.2. Hendrik Jacobus van Kempen, geb. 20-6-1881 
's-Gravenhage, onderwijzer (vanaf +/- 1902), hoofdonderwijzer (o.a. 
1916/1925), hoofd MULO te Groningen, overl. 20-10-1960 Groningen (79), 
tr. (1e) 's-Gravenhage, 30-12-1910 Hendrika Johanna Wegerif, geb. 11-
2-1881 's-Gravenhage, overl. 6-4-1919 Groningen (38), dochter van Hendrik 
Anne Wegerif en Johanna Wilhelmina Wegerif, tr. (2e) Groningen, 6-5-1921 
Trientje Zuithoff, geb. 13-5-1900 Groningen, overl. 14-1-1979 Haren 
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(78), dochter van Johannes Zuithoff (1870-1944) en Willemina Theijssen 
(1873-na 1944). 
Uit het eerste huwelijk:  

1. Hendrik Jacobus van Kempen. 
2. Johanna Wilhelmina van Kempen. 
3. Tijmon/Tymon van Kempen, geb. 12-11-1918 Groningen, 

opticien in V.S. (vanaf 1956), overl. 20-6-2003 Grand Rapids, 
U.S.A. (84), tr. Vlissingen, 1-7-1947 Abigaël Hendrikse, geb. 
Vlissingen? Uit dit huwelijk drie kinderen. 

Uit het tweede huwelijk:  
4. Johannes van Kempen. 
5. Cornelis Hendrik Jacobus van Kempen. 
6. Annetje van Kempen. 
7. Wilhelmina Johanna van Kempen. 
 

VII-4.5.1.5.5.4. Sophia Hendrika van Kempen, geb. 28-9-1884 
's-Gravenhage, onderwijzeres te 's Gravenhage (vanaf +/- 1906), 
onderwijzeres bijz. lager onderwijs, overl. 4-2-1959 's-Gravenhage (74), tr. 
's-Gravenhage, 19-12-1919 Arend Jan Massink (Jan?), geb. 31-7-1892 
's-Gravenhage, onderwijzer bijz. lager onderwijs, kunstschilder (bron: 
Scheen), overl. 27-5-1957 's Gravenhage (64), zoon van Derk Massink en 
Hendrika Moen. 
Uit dit huwelijk: 

1. Hendrika Massink, geb. 1-12-1924 's-Gravenhage, zonder 
beroep, overl. 22-7-1945 's-Gravenhage (20). 

 
VII-4.5.1.5.5.6. Petronella van Kempen, geb. 10-7-1888 's-Gravenhage, 
onderwijzeres te 's-Gravenhage, overl. 10-11-1974 Katwijk (86), tr. 
's-Gravenhage, 10-5-1916 Jacob de Booij, geb. 27/17?-10-1881 Nootdorp, 
onderwijzer a.d. Chr. school te 's Gravenhage, oud-onderwijzer aan de 
Meester Schabergschool (1952), overl. 4-6-1952 's-Gravenhage (70), zoon 
van Johannes Cornelis de Booij en Cornelia Roodbol. 
Uit dit huwelijk: 

1. Annetje de Booij. 
2. Cornelia de Booij. 
3. Petronella de Booij. 
 

VII-4.5.1.5.5.8. Tymon van Kempen, geb. 4-5-1895 's-Gravenhage, 
kantoorbediende (1925), later handelsbediende en zonder beroep, overl. 30-
5-1977 Schiedam, wonende Vlaardingen (82), tr. 's-Gravenhage, 11-2-1925 
Maria Johanna Susanna van Wageningen, geb. 8-2-1894 Oegstgeest, 
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machineschrijfster (1925), overl. na 30-5-1977, dochter van Arnoud 
Franciscus Emanuel van Wageningen en Geertrui van Welzenis? 
Uit dit huwelijk: 

1. Rudolf van Kempen. 
2. Arnoud van Kempen. 
 

VII-4.5.1.6.1.1. Georgius van Bleijswijk Sombeek (George), geb. 20-2-
1879 Arnhem, accountant (5-1902), 'president of the New York cocoa 
importing firm of C. J. Van Houten Zoon' (1938), overl. na 1938 ? [woont 
1930 Westchester, New York], tr. (1e) Amsterdam, 15-5-1902, gescheiden 
(vonnis: Arr. Rechtbank Amsterdam, 26/27?-3-1920; ingeschr. Amsterdam, 
21/22?-6-1920) Hendrika Johanna Christina Degenhart, geb. 9-10-
1874 Amsterdam, overl. 8-3-1961 Bloemendaal (86), dochter van Dirk 
Gerardus Degenhart/Degenhardt en Anna Catharina Maria de la Court, tr. 
(2e) Huizen, 21-7-1920 Dirkje van Capelle, geb. +/- 1889 Amsterdam, 
[woont 1930 Westchester, New York], overl. 3-12-1938 Mamaroneck, 
Westchester County, New York, U.S.A. (46), dochter van Jelis Johannes van 
Capelle en Evelina Pauw, tr. (3e) Ludmila Ott (Ludmila Van Sombeek), 
geb. 30-7-1893 Wenen, Oostenrijk, vanaf 1922 lid van de Bahá`í-
gemeenschap (zie haar In Memoriam), overl. 7-9-1979 Phoenix, Arizona 
(86), weduwe van Adolph George Bechtold. 
Uit het eerste huwelijk: 

1. Rika van Bleijswijk Sombeek (Rita), geb. 31-1-1903 
Amsterdam, secretaresse, vanaf 1945 lid van de Bahá`í-
gemeenschap (zie haar In Memoriam), zendelinge van het 
Bahá`í-geloof, woonde lange tijd in de Verenigde Staten, overl. 
28-5-1981 Zeist (78). 

2. Johan van Bleijswijk Sombeek, geb. 27-2-1904 Amsterdam, 
architect, overl. 19-5-1980 Bergen (76), tr. (1e) Haarlem, 15-5-
1935, gescheiden Haarlem, 19-8-1938 Petronella Maria 
Voogd, geb. 14-1-1910 Amsterdam,  tr. (2e) Heemstede, 11-10-
1939, gescheiden Heemstede, 13-9-1948 Hendrika 
Wilhelmina Straatman, geb. 17-12-1907 Utrecht, dochter 
van Hendrik Straatman en Wilhelmina Eggink, tr. (3e) 
Heemstede, 18-5-1949 Margaretha Henriette van Elk, geb. 
22-10-1910 Haarlem. Uit het tweede huwelijk één kind en uit 
het derde huwelijk één kind. 

3. Georgette van Bleijswijk Sombeek (Jetty), geb. 13-8-1905 
Amsterdam, lid van de Bahá`í-gemeenschap, overl. 1979 Zeist?, 
tr. (1e) Hilversum,18-11-1930 Dr. Bernhard Christoph de 
la Fontaine Verweij, geb. 17-7-1901 Den Helder, oogarts 
(1930/1932), overl. 21-4-1932 Amsterdam (30), begr. 
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'Zorgvlied', zoon van I.G. de la Fontaine Verweij en W.F.E. 
Hoveling, tr. (2e) Bussum, 15-11-1935 Dr. Manuel Straub, 
geb. 26-4-1894 Utrecht, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 
med. doct., geneesheer, overl. 26-3-1961 Rotterdam (66), zoon 
van Prof. Dr. Manuel Straub (1858-1916) en Johanna Carolina 
Frederika Koch (1868?-1963) en weduwnaar van Sacha 
Geertruida Rasch (Sacha; 1900-1929) (1 kind). 
Uit dit huwelijk vermoedelijk geen kinderen. 

4. Dirk Gerardus van Bleijswijk Sombeek, geb. 26-9-1907 
Amsterdam, overl. 10?-6-1908 Amsterdam. 

 
VII-4.5.1.6.2.3. Willem Lodewijk Jacobus Sombeek, geb. 10-5-1874 
Sagérie, Superintendent Way Ratay (adresboek 1920), overl. 1920 
Balikpapan/Bandoeng?, tr. Batavia, 27-1-1897 Petronella Elisabeth 
Karrewij, geb. 18-1-1874 (Klingelbeek) Arnhem, overl. 29-8-1955 
's-Gravenhage (81), dochter van George Arthur Karrewij en Stephania 
Meurs. 
Uit dit huwelijk: 

1. Wilhelmina Louise Jacoba Sombeek, geb. 5-4-1899 
Batavia, overl. 1-4-1980 Zwolle (bijna 81), tr. 's Gravenhage? Ir. 
Isaac Jacob du Mez, geb. 23-2-1891, Empl. B.P. Mij. 
(adresboek 1920/1934), overl. 14-3-1969 Zwolle (78). 
Uit dit huwelijk twee kinderen. 

2. George Arthur Sombeek (George?), geb. 10-7-1902 Telok 
Betong, Empl. B.P.M., overl. 21-11-1989 Zoetermeer (87), tr. 
(verloofd 1924) Clara Maria Elisabeth Theodora Wolff 
(Maria), geb. 29-8-1902 Cheribon, overl. 16-12-1982 
's-Gravenhage (80). 
Uit dit huwelijk vier kinderen. 

3. Jacobus Sombeek, geb. 21-8-1905 's-Gravenhage, overl. 16-5-
1906 Batavia. 

4. Willem Lodewijk Jacobus Sombeek, geb. 6-3-1913 
Bandoeng, overl. 26-1-2000 Veldhoven, wonende Waalre (86), 
tr. Alexandrie (Egypte), 5-6-1943 Maria Alessandra 
Stuparich, geb. 16-11-1923 Alexandrie (Egypte), overl. 11-2-
2009 Eindhoven (85). 

  Uit dit huwelijk vijf kinderen. 
 

VII-4.5.1.6.2.6 Jacobus Sombeek, geb. 25-8-1877 Pamekasan (Madoera), 
Fabricatiechef Suikerfabriek Soember Dadie (adresboek 1907), Adm. van 
een Suikerfabriek te Bangil (adresboek 1934), overl. 23-7-1935 Laboeang 
Marege (57), tr. Soerabaja, 9-3-1904 Susette Antoinette Theodore 
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Myer/Mijer (Susette?), geb. 22-2-1880 Makassar, overl. na 1935?, dochter 
van Pieter Myer en Mary Louise Parengkuan. 
Uit dit huwelijk: 

1. Susette Jacoba Sombeek, geb. 20-1-1905 Kediri, overl. 11-7-
1959 Amsterdam (54), tr. Soerabaja, 7-11-1930 Willem 
Cornelis Blank, geb. 22-8-1901 Sitoebondo, Mach. 
Suikerfabriek Kedawoeng (adresboek 1934/1938), overl. 27-5-
1951 Kedawung (49). 
Uit dit huwelijk twee kinderen. 

2. Elise Jeanne Sophie Sombeek, geb. 22/25?-5-1906/07? 
Kediri, tr. Soerabaja, 7-12-1929, gescheiden (door echtsch. ontb. 
Arr. Rb. Soerabaja, 9-9-1931) Frans Dignus Sprenger, geb. 
20-12-1903 Vlissingen, oud-employé N.V. Intern. Crediet- en 
Handels Ver. Rotterdam en A.N.I.E.M. te Soerabaja en Toeloeng 
Agoeng, thans werkzaam Gem. secretarie te Oudenrijn (Ned. 
Patriciaat Sprenger 1941), zoon van Mr. Gerard Jacob Sprenger 
(1874-?) en Anna Femina Kolff (1877-?). 
Uit dit huwelijk geen kinderen. 

3. Martijn Willem Sombeek, geb. 26-5-1912 Bangil. 
 

VII-4.5.1.6.2.7. Gerard Sombeek, geb. 2-9-1878 Pamekasan (Madoera), 
maandgelder staatsspoor te Soerabaja (adresboek 1899), Empl. W.B. 
Ledeboer en Co. (adresboek 1907), 1e Commies Weesk. (adresboek 
1920/1923), zonder beroep, overl. 25-12-1954 Baarn (76), tr. (bij 
volmacht) Semarang, 14-6-1902 Marie Charlotte van Zuijlen, geb. 15-
11-1872 Makassar, overl. na 1954 ? 
Uit dit huwelijk:: 

1. Sophie Marie Sombeek, geb. 6-6-1904 Semarang, overl. 25-
9-1908 Makassar (4). 

2. Louise Gerardine Sombeek, geb. 13-6-1906 Soerabaja, 
overl. 18-5-1983 Oosterhout (76), tr. 28-12-1931 Gerardus 
Johannes Das, Hfd. Onderwijzer te Makassar (adresboek 
1934). 
Uit dit huwelijk kinderen. 

3. Paul Willem Sombeek, geb. 23-9-1907 Makassar, 
magazijnmeester, tr. Malang? 8-2-1941 (gescheiden?) A. F. 
Dugro (Guus). 

4. Sophie Marie Sombeek, geb. 26-4-1910 Makassar, Adj. Com. 
Hfd. Best. Post te Bandoeng (adresboek 1934). 

5. Oscar Wilhelm Sombeek, geb. 1/4?-5-1914 Lawang of 
Soerabaja?, ?Werkman A.C.W.? (adresboek 1934/1938). 
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6. Marie Charlotte Sombeek, geb. 14-5-1916 Soerabaja, tr. 26-
2-1941 W. Munnich. 
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Oosthuizen 1732-1740); 
http://www.den-braber.nl/vpnd/bronnen/nh/oosthuizen/oosthuizen_doop_17401760.pdf (dopen 
Oosthuizen 1740-1760); 
http://www.den-braber.nl/vpnd/bronnen/nh/oosthuizen/oosthuizen_doop_17771786.pdf (dopen 
Oosthuizen 1771-1786); 
http://www.den-braber.nl/vpnd/bronnen/nh/oosthuizen/oosthuizen_doop_17861792.pdf (dopen 
Oosthuizen 1786-1792); 
http://www.den-braber.nl/vpnd/bronnen/nh/oosthuizen/oosthuizen_doop_17921800.pdf (dopen 
Oosthuizen 1792-1800); 
http://www.den-braber.nl/vpnd/bronnen/nh/oosthuizen/oosthuizen_tr_17751795.pdf (trouwen 
Oosthuizen 1775-1795); 
http://www.den-braber.nl/vpnd/bronnen/nh/westzaandam/westzaandam_doop_1780-1783.pdf (dopen 
Westzaandam 1780-1783); 
http://bahai-library.com/books/bw18/666-693.html (In Memoriam: Ludmila van Sombeek); 
http://bahai-library.com/books/bw18/748-772.html (In Memoriam: Rita van Bleyswijk Sombeek); 
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Van der Knokke, oorsprong toch in België! 
(door Nico van der Knokke, Hattem met bijdrages van Marcel van de 
Cnocke, Antwerpen) 
 
Al vele jaren ben ik druk doende met de mooie hobby Genealogie. Natuurlijk 
is mijn eerste prioriteit mijn eigen familie “Van der Knokke” maar ook 
andere families o.a. van mijn moeders kant hebben mijn bijzondere 
aandacht. Genealogie, een heel mooie boeiende hobby waarbij je vaak heel 
diep, en zonder moed opgeven, zoeken moet. De aanhouder wint vaak zo is 
ook bij mij gebleken. Winnen is ook weer niet zonder slag of stoot gegaan en 
wat hulp van anderen is een welkome zaak. 
 
Toen ik met genealogie begon omstreeks 1985 heb ik natuurlijk mijn vader 
en diens boers en zussen geraadpleegd. De toen nog levende Van der 
Knokke familie was zeer enthousiast over en behulpzaam bij mijn 
onderzoek. Zoals dat gaat krijg je natuurlijk allerlei verhalen over je familie 
te horen en daarbij ook de verhalen omtrent het ontstaan van de naam Van 
der Knokke en de plaats waar de familie vandaan zou komen. 
Nu ben ik, (Nicolaas) geboren in Steenwijk, mijn vader (Nicolaas) ook en 
diens vader (Nicolaas), ook.  Mijn overgrootvader was de zoon van 
Hendrikus van der Knokke, ook geboren te Steenwijk, zo bleek. Tijdens 
gesprekken met de broers en zussen van mijn vader kwam steeds het toen 
nog onduidelijke verhaal naar boven dat de Van der Knokke familie uit 
België kwam terwijl ook vast is komen te staan dat de voorvaderen ook uit 
Hoorn kwamen. Wat was er allemaal waar en wat niet.  
Van der Knokke, Knokke de Belgische badplaats, de link was toen al snel 
gelegd dacht men toen. Echter aanwijzingen voor deze verhalen en of 
veronderstellingen waren er niet. Na verloop van tijd kwam ik via Zwolle, de 
geboorteplaats van één van mijn voorvaders, uit in Hoorn. Daar had ook 
familie gewoond en was daar geboren. In Hoorn waren inmiddels al heel 
wat Knokkies de revue gepasseerd. 
 
Tijdens verschillende onderzoeken in Hoorn bleek dat de naam Van der 
Knokke ook geschreven werd als Van der Knocken, Van der Knocke, Knock 
en de Knock. Waar ik, tijdens mijn onderzoeken in Hoorn steeds op bleef 
hangen was het gegeven dat er ene Pieter (Petrus) vander Cnocke, 
jongeman van Brugge, wonende op het Nieuwe Noort te Hoorn op 6 januari 
1713 te Hoorn in ondertrouw ging met Aeltje Gerrits, jonge dochter uit de 
Kuinder, wonende op de Bierkaij. Ook vond ik ene Maerten (Martinus) 
vander Cnocke, jongeman van Brugge. Ze bleken beiden als vader Abrahan 
van de Cnocke te hebben. Meer gegevens van deze drie genoemde personen 
waren er toen niet te vinden.  
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Een achterneef van mij, Jan van der Knokke, geboren 26 januari 1933 te 
Steenwijk, wonende te Oberhausen Duitsland, ook druk bezig met o.a. de 
genealogie van de familie Van der Knokke, heeft ook al verschillende 
pogingen ondernomen om via het archief in Hoorn achter de identiteit van 
Pieter en Maerten Cnocke, jongemannen uit Brugge te komen. In het 
jubileumnummer Koggenland, ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan, 
heeft Jan van der Knokke zijn kwartierstaat gepubliceerd. Hij heeft toen ook 
al het een en ander geschreven over Pieter en Maerten vander Cnocke. Veel 
verder als ik is hij toen ook niet gekomen zo bleek. Tussen Jan en mij zijn 
uitwisselingen van gegevens geweest doch we kwamen beiden niet verder 
dan Hoorn en de namen Pieter en Maerten vander Cnocke jongemannen uit 
Brugge.  
 
Tijdens mijn genealogisch onderzoek naar de Van der Knokkes heb ik vele 
bronnen aangeboord op internet, heb ik alle mogelijke namen nagetrokken 
tot ik op een gegeven moment beging 2000 uit kwam bij Marcel van de 
Cnocke in Antwerpen, België. Marcel had een eigen website en deze stond 
vol met de naam Van de Cnocke. Marcel had ook een Nederlandse tak. 
Natuurlijk heb ik toen gelijk contact met Marcel opgenomen. We waren 
beiden benieuwd of we (verre) familie van elkaar waren. Marcel en ik 
hebben onze onderzoeksresultaten uitgewisseld. Na een tijdje bleek dat we 
mogelijk familiebanden hadden maar dat we toch weer bleven steken bij de 
namen Pieter en Maerten vander Cnocke. Marcel en ik bleven ons vastbijten 
in deze namen en we hoopten dat ons speurwerk vruchten af zouden 
werpen. De contacten bleven bestaan. Als er nieuwe gegevens waren dan 
werden ze uitgewisseld tot dat……………. 
 
Op zondag 9 december 2007 kreeg ik van Marcel vande Cnocke uit 
Antwerpen een  
e-mail met de volgende inhoud: 
 
Goeden avond Nico 
In de bijlage vind je de foto’s van de akten uit het Doopregister van de 
Gemeente Klemskerke betreffende Pieter (Petrus) en Maerten (Martinus 
vander Cnocke).  
Klemskerke behoorde in die periode tot het “Brugse Vrije” dat meer dan 100 
parochies omvatte. 
Ik heb ze toen bijna alle bekeken behalve natuurlijk o.a. deze van 
Klemskerke. 
Het is door het op het net zetten van vrijwilligers bij het rijksarchief van 
Brugge dat ik ze uiteindelijke gevonden, ik heb toen evenwel een 15 tal 
verschillende schrijfwijzen van de naam moeten ingeven. 



 96 

 
Tot binnenkort – Marcel 
 
In de bijlage bij deze mail trof ik een tweetal foto’s aan van de akten uit het 
doopregister van de Gemeente Klemskerke.  
Het was Marcel gelukt om aan te tonen dat de afstamming van de 
Nederlandse tak  Van der Knokke via o.a. Pieter van der Knocke terug ging 
naar Brugge in Vlaanderen dus toch uit België! We konden nu de zaak aan 
elkaar breien en het resultaat was geweldig.  
Natuurlijk had ik vragen naar aanleiding van de e-mail van Marcel. Hij kon 
mij immers vertellen hoe het onderzoek was gegaan in het “Brugse Vrije” 
Toen ik rond oktober 2008 las dat Koggenland in 2009 weer een jubileum te 
vieren had en weer uit wilde komen met een jubileum nummer dacht ik dat 
het voor ons, maar in het bijzonder voor Marcel van de Cnocke, een mooie 
gelegenheid was om een artikel aan onze familie te schrijven. Ik heb Marcel 
gevraagd om zijn bevindingen op papier te zetten en zie hier het resultaat. 
Een uitgebreid artikel en ere wie ere toe komt. Marcel  
Geweldig! 
Zo zie je maar weer. De aanhouder wint. Dat na zoveel jaren van onderzoek 
en zeer zeker na intens onderzoek zoals Marcel dat gedaan heeft gegevens 
boven water komen waar je zo lang naar gezocht hebt.  
 

Familienaam en naamschrijving - Van de Cnocke en 
varianten:  

De vroegst bekende familienaam is deze van de koordeken van de 
Antwerpse Onze Lieve Vrouwkerk in de 13e eeuw –“ Magister Hugonius de 
le Cnocke”. (cfr Floris Prims). En al snel rijst de vraag over het ontstaan van 
deze naam, waarover wij alleen gissen kunnen. Diverse gekende 
schrijfwijzen die phonetisch werden opgenomen zijn: 
van de Cnocke, Van de Cnocke, vanden Cnocke, vander Cnocke, Ver Cnocke, 
Vandecnocke, Cnocke, Cnokke- v-Cnocke ---waaruit dan weer ontstond: ver 
Cnocke, verCnocke, Vercnocke. Dikwijls werd de C vervangen door een K, 
zodat er zijn: van de Knocke, vande Knokke enz. 
De oorsprong vinden we in zuid West Vlaanderen en Frans Vlaanderen. 
Deze streek werd afwisselend door Vlamingen en Fransen beheerd, 
waardoor de parochie registers naar gelang de heersende toestand en 
gezindheid van de pastoor waren opgesteld in het Latijn, in het Vlaams of in 
het Frans. Ik heb zelf in de Nord een akte gezien waar een Pieter vande 
Cnocke een in het Frans opgestelde geboorteakte heeft laten doorstrepen en 
de tekst in het Vlaams tussen de regels liet schrijven. Zelfs in Menen 
schreven notarissen toen de naam als “de le Kenocque”. Hoe ontstond deze 
naam? 
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Een “knokke” is heden nog een kruispunt van meerdere wegen maar werd 
vroeger ook aangeduid als een verhoging (heuveltje) in het landschap. 
Het toenmalige vissersdorp “Cnocke” werd op een verhoging gebouwd aan 
onze kust. Voor de “Franse Periode” werd de stam van de naam  steeds 
voorafgegaan door het bijvoegsel ver, van, vande, vander, enz. bv. ver 
Cnocke, van de Walle, van Put, vander Meersch, …. 
Nadat Napoleon zijn bureaucratie in onze contrijen had ingesteld werden in 
de pas opgerichte registers van “Burgerlijke Stand” door Fransen of 
Franstaligen, die geen voorzetsels kenden, de naam samengevoegd waarbij 
enkel de eerste letter een hoofdletter werd en dit voornamelijk in het zuiden 
van het land. Bijvoorbeeld in west Vlaanderen en de Nord: Vandecnocke, 
Vandeputte, Vercnocke. En in het Waasland: Van de Cnocke, Van de Putte, 
Van Walle, met uitzondering van het voorzetsel” ver” dat bijvoorbeeld 
Verberckmoes werd of Vermeer, enz. Ik heb dit als vergelijk genomen omdat 
ik een telg ben van een Waaslandse met een West Vlaming van op  ”de 
schreve” (Wervik). 
 
Dit is mij eigen opvatting en dus geen kritiek op het werk van 
naamdeskundigen. 
Marcel  van de Cnocke, Antwerpen 2009 
 
De afstamming van de Nederlandse tak: van der Knokke 
Pieter en Maarten van der Knocke huwden beide in Hoorn met een 
Nederlands meisje. Bij de registrering werd bij hun naam “van Brugge” 
gevoegd, wat deed veronderstellen dat zij afkomstig waren van Brugge in 
Vlaanderen in de zuidelijke Nederlanden. Opzoekingen in Brugge leverden 
ons niets in betrekking tot hun geboorte. In die periode was Brugge de 
hoofdplaats van het “Brugse Vrije”dat een groot aantal parochies omvatte 
(zie kaart). De griffie van het “Brugse Vrije” was te Brugge en het gebouw is 
er nog steeds.  
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Dus werden de opzoekingen toegespitst op de parochies (een driehonderdtal 
– zie kaart). De broers hebben waarschijnlijk de hoofdplaats opgegeven in 
plaats van hun kleine parochie of dorp en Brugge sprak wel meer tot de 
verbeelding en was voornamer. 
En zo begon het zoeken in de honderden microfilms die hier betrekking op 
hadden. Dit heeft wel een paar jaar met tussenpausen geduurd en zonder 
resultaat. 
 
Een paar jaar geleden begonnen een groep vrijwilligers in het Rijksarchief te 
Brugge de registers te digitaliseren en op het internet te plaatsen. Gezien de 
namen opgenomen werden volgens de diverse schrijfwijzen in de registers 
heb ik dan uiteindelijk de akten kunnen vinden en waardoor ik tot volgende 
lijn kwam. Dit alles ook na diverse opzoekingen bij de Mormonen te 
Antwerpen waar ik de microfilms van Noord Frankrijk (Frans Vlaanderen) 
kon huren en bestuderen.  
 
Afstamming van Jacobus vander Cnocke: 
  
Op 19/02/1622 wordt te Herzeele in het huidige Noord-Franse departement 
“Nord-Pas de Calais”, Jacobus vander Cnocke geboren, zoon van Antheunis 
en zijn vrouw Cazijnne. Rond 1642 huwt Jacobus een zekere Nicolayse de 
Stickere. Hij zal later in Vladslo in Vlaanderen overlijden. Jacobus en 
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Nicolayse moeten welgestelde landbouwers geweest zijn, daar zij op 
13/12/1660 volgende rekening neerlegden op de griffie van het Brugse vrije 
te Brugge:  
 
“Brugse Vrije 1e reeks nr. 16.202” - uit een rekening voorgelegd op 
13/12/1660 blijkt dat Jacobus en zijn vrouw Nic(o)layse gronden bezaten te 
Leke, Kelem, Zande en Sint Omaars (Saint Omer - F), zij waren vrijlaten 
onder het ambacht "Vlaerslo" nu Vladslo, zij hadden ook een hofstede 
gemeen met o.a de kinderen van Joos Vanden Knocke, Lambrecht 
Houvenaghel, de kinderen van van Andries Maerten d'oude en Tanneken 
Vande Knocke, weduwe van Jacques de Zwemere en de kinderen van 
Mailiaert Van Deele.. in het register der biechten van Beerst werd Jacques 
Vande Cnocke vermeld in het jaar 1654. Zij hadden een zoon Abraham 
waarvan wij nog niet weten waar hij geboren werd. 
 
 
 
Afstamming van Abraham vande Cnocke (vander 
Cnocke), 1642 – 1702 
 
Generatie: 1 
 
I.1  Abraham vande Cnocke (vander Cnocke) alias vande 

Knocke. 
Zoon van: Jacobus vander Cnocke en Nicolayse de Stickere. ( Vader: 
Jooris de Stickere ). Geboren ca 1642. in Vladslo ? Huwde wettelijk 
voor 1675 met Maria Marannes. Huwde wettelijk na 1693 met 
Magdalena de Hondt. Overleed te Stalhille op vrijdag 3 februari 
1702 (O akte 001). Woonde in 1675 te Pervijze, in 1679 te Avekapelle, 
in 1682 te Eggewaartskapelle, in 1687 in Klemskerke. 

 
 Partners: 

Maria Marannes: dochter van Judocus Marannes en Maria de 
Cuyper, geboren te Eggewaartskapelle op woensdag 25 maart 
1654.  
Doopheffers: Adrianus de Cuyper uit Avecapelle en Joanna 
Claeys echtgenote Maliardus Boudere-D akte 110. Overleed, 39 
jaar oud, te Stalhille op maandag 15 juni 1693. 

 
Magdalena de Hondt: geboren ca 1650. Overleed te Stalhille 
op vrijdag 3 februari 1702. 
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 Uit de relatie tussen Abraham en Maria Marannes: 
1. Joannes vande Cnocke  
2. Elisabeth vande Cnocke  
3. Isabella vande Cnocke 
4. Judocus Franciscus vande Knocke  
5. Engelbertus vander Knocke  
6. Isabella Clara vander Knocke 
7. Petrus vander Cnocke, zie II.7. 
8. Martinus vander Cnocke  
9. Maria vander Cnocke 
10. Catharina vander Cnocke 
11. NN vander Cnocke. 
 
 Uit de relatie tussen Abraham en Magdalena de Hondt, zijn geen 
kinderen bekend. 
 

 
 
Generatie: 2 
 
II.7  Petrus vander Cnocke. 

Zoon van: Abraham vande Cnocke (vander Cnocke) alias vande 
Knocke en Maria Marannes. (Ouders: Judocus Marannes en Maria de 
Cuyper ). Geboren te Klemskerke op woensdag 29 januari 1687. D 
akte f°136. 

 
 
Die 1 februarii 1687 
Babtisatus est Petrus, filiuis 
Abrahami van der Cnocke et 
Marie Marannis(?) coniugum 
susceptores erant Judocus de 
Marck et Maria Battrolie natus 
est 29 januarii 
 

 
 
 

De dag van 1 februari 1687 is 
gedoopt Petrus, zoon van 
Abraham van der Cnocke en 
Maria Marannis, echtgenoten 
Getuigen waren Judocus de 
Marck en Maria Battrolie. 
(Het kind) is geboren 29 
januari 
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Huwde wettelijk, op de leeftijd van 26 jaar te Hoorn-NH op zondag 21 
mei 1713 met Aeltje Gerrits.”21 mei 1713”  trouwden op het 
stadhuis van Hoorn, Pieter van der Knocke,jongeman en Aeltje Gerrits, 
jonge dochter beide wonend te Hoorn". 

 
Huwde wettelijk, op de leeftijd van 27 jaar te Hoorn-NH op zondag 27 
januari 1715 met Maria Henrica Lakervelt.  
"27 januari 1715 trouwden zij op het stadhuis van Hoorn en in de 
katholieke kerk in de Slijksteeg" 

 
 Partners: 

Aeltje Gerrits, geboren ca 1690. dochter van Jan Gerrits en 
Antje Laurens. 

 
Maria Lakervelt, geboren op donderdag 30 december 1688. 
gedoopt R.K. in de kerk aan de Brouwersgracht - dochter van Jan 
Pieter van Lagervelt en Cornelia Jans Schep –  
getuige: Aeltje Hendriks - bron DTB Amsterdam aktenr. 380/41. 

 
Uit de relatie tussen Petrus en Aeltje Gerrits, zijn geen kinderen 
bekend. 
 
Uit de relatie tussen Petrus en Maria Lakervelt: 
1. Cornelia van der Knokke 
2. Theodorus Hermense van der Knocken 
3. Claas Pietersz. van der Knocken, zie III.3. 
4. Abraham van der Knokke 
5. Pieter Pietersz van der Knokke  
6. Jannetje van der Knokke  
7. Cornelia Pietersen van der Knokke 
8. Cornelis van der Knokke. 
 

Generatie: 3 
 
III.3 Claas Pietersz van der Knocken. 

Zoon van: Petrus vander Cnocke en Maria Henrica Lakervelt. 
Geboren en gedoopt te Hoorn-NH in feb 1717. 
Huwde wettelijk te Hoorn-NH op zaterdag 30 april 1740 met Joanna 
Koning Aris (Arents), getuigen: Grietje Eding, filia Deo devota en 
Geertje Jan Blockert 
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Huwde wettelijk te Hoorn-NH op zondag 1 november 1761 met 
Jantjen Hendriks. 

 
Partners: 
Joanna Koning Aris (Arents), dochter van  Jans (Koning) Arys 
(Arens) en Maria Jagtmans, geboren te Hoorn-NH op woensdag 12 
januari 1718, gedoopt te Hoorn-NH op woensdag 12 januari 1718, 
getuige : Niesje Ruyter - bron: Dtb Hoorn akte nr.60c p.187 H. 
Cyriacus. Overleed, 43 jaar oud, te Hoorn-NH op vrijdag 20 maart 
1761. 
Jantjen Hendriks, geboren te Doornspijk (NL) ca 1730, zij is 
gereformeerd. 

 
Uit de relatie tussen Claas en Joanna Koning Aris (Arents): 
1. Petrus van der Knokken 
2. Andreas van der Knokken 
3. Petrus van der Knokken  
4. Neeltje van der Knokken 
5. Neeltje van der Knocken 
6. Cornelia van der Knokken  
7. Aris Claasen van der Knokken, zie IV.7.  

 
 Uit de relatie tussen Claas en Jantjen Hendriks, zijn geen kinderen 
 bekend. 
 

Generatie: 4 
 
IV.7 Aris Claasen van der Knokken. 

Zoon van: Claas Pietersz van der Knocken en Joanna Koning Aris 
(Arents). ( Ouders: Jans (Koning) Arys (Arens) en Maria Jagtmans ). 
Geboren en gedoopt te Hoorn-NH(NL) op zondag 3 november 1754. 
Huwde wettelijk, op de leeftijd van 20 jaar te Hoorn-NH(NL) op 
zondag 7 mei 1775 met Catharina Smit. 

 
Partner:  
Catharina Smit zij was weduwe van Manheim. Geboren ca 1755. 

 
Uit de relatie tussen Aris en Catharina Smit: 
1. Nicolaas van der Knocken, zie V.1. 
2. Barta van der Knokke 

     3. Pieter van der Knokke 
4. Carel van der Knokke 
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5. Jannetje van der Knokke  
6. Marijtje van der Knokke 
7. Gerritje van der Knokke. 

 
 
 
Generatie: 5 
 
V.1 Nicolaas van der Knokke. 

Zoon van: Aris Claasz. van der Knokken en Catharina Smit. 
Geboren en gedoopt te Hoorn-NH op maandag 9 oktober 1775. R.K. 
gedoopt .doopgetuige : Jannitie van der Knocken (register H.Cyriacus - 
Hoorn) 
Huwde wettelijk, op de leeftijd van 18 jaar te Hoorn-NH op zaterdag 
13 september 1794 met Magdalena Nugteren, getuigen: Agatha 
Wijngaard en Altje Eli DTB Hoorn aktenr.69A p.67. 
Huwde voor de kerk te Hoorn-NH op zaterdag 27 september 1794. 
Woonde vanaf 9/2/1796 in Zwolle, verkreeg er het "klein 
burgerschap" door borgstelling van Johannes Nugter en zijn vrouw 
Elisabeth Adriaens. 

 
Partner:  
Magdalena Nugteren, dochter van Johannes Nugteren en Elisabeth 
Adriaensen, geboren te Zwolle op zaterdag 22 augustus 1772, 
gedoopt te Oberhausen (D) op zaterdag 22 augustus 1772. 
doophefster: Everdina Adriaensen. Overleed, 83 jaar oud, te Zwolle  
op zondag 20 januari 1856. 

 
 Uit de relatie tussen Nicolaas en Magdalena Nugteren: 
1. Catharina van der Knokk 
2. Johannes van der Knokke 
3. Aris van der Knokke, zie VI.3. 
4. Piet van der Knokke 
5. Elisaberth van der Knokke 
6. Nicolaas van der Knokke 
7. Albertus van der Knokke 
8. Berendina van der Knokke  
9. Derk van der Knokke 
10. Hermina van der Knokke 
11. Helena van der Knokke 
12. Maria Elisabeth van der Knokke. 
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Generatie: 6 
 
VI.3 Aris van der Knokke. 

Zoon van: Nicolaas van der Knokke en Magdalena Nugteren. (Ouders: 
Johannes Nugteren en Elisabeth Adriaensen ). 
Geboren en gedoopt te Zwolle op zondag 18 december 1796. 
Huwde wettelijk, op de leeftijd van 20 jaar te Zwolle op donderdag 20 
maart 1817 met Johanna Bosch. 
Scheidde feitelijk uit de echt te Zwolle op donderdag 11 november 
1819. 
Huwde wettelijk, op de leeftijd van 31 jaar te Steenwijk op vrijdag 11 
juli 1828 met Pietertje van Brummen, getuigen: Harm ten Wolde, 
deurwaarder - Peter Bilzen - Wolter Zwolle en Jacob Soeghart, allen 
wonende in Steenwijk. Stierf op de leeftijd van 61 jaar, te Steenwijk op 
vrijdag 5 februari 1858. 

 
Partners: 
Johanna Bosch, dochter van  Hendrik Jansen Bosch  en Hendrica 
Roelofsen Reuvers, geboren te Raalte op zaterdag 6 oktober 1792, 
gedoopt te Raalte op zondag 7 oktober 1792, Nederlands Hervormde 
kerk. 
Pietertje van Brummen, dochter van  Hendrikus van Brummen  en 
Geertje Gerrits Fokken, geboren te Steenwijk op zondag 21 februari 
1802, gedoopt te Steenwijk op zondag 21 februari 1802. in de 
Nederlands Hervormde Kerk. Overleed, 71 jaar oud, te Steenwijk op 
woensdag 9 juli 1873. 

 
 Uit de relatie tussen Aris en Johanna Bosch: 
1. NN van der Knokke 

 
Uit de relatie tussen Aris en Pietertje van Brummen: 
2. Geertien van der Knokke  
3. Helena van der Knokke  
4. Klaas van der Knokke  
5. Hendrika van der Knokke 
6. Hendrikus van der Knokke, zie VII.6. 
7. Kaatje van der Knokke.  
 

Generatie: 7 
 
VII.6 Hendrikus van der Knokke. 
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Zoon van: Aris van der Knokke en Pietertje van Brummen. (Ouders: 
Hendrikus van Brummen en Geertje Gerrits Fokken). Geboren te 
Steenwijk op vrijdag 9 november 1838. Gedoopt te Steenwijk op 
zondag 25 november 1838. in de Nederlands hervormde kerk. 
Huwde wettelijk, op de leeftijd van 26 jaar te Steenwijkerwold op 
zaterdag 25 maart 1865 met Trijntje Timmerman. 
Stierf op de leeftijd van 67 jaar, te Steenwijk op donderdag 7 juni 
1906. 

 
Partner: 
Trijntje Timmerman, dochter van  Jan Timmerman en Aaltje 
Lenstra (beroep: baakster), geboren te Steenwijkerwold op maandag 
24 juni 1844. Overleed, 71 jaar oud, te Steenwijk op maandag 20 
maart 1916. 
 
Uit de relatie tussen Hendrikus en Trijntje Timmerman: 
1. Petertje van der Knokke 
2. Petertje van der Knokke  
3. Grietje van der  Knokke 
4. Arie van der Knokke  
5. Jan van der Knokke  
6. Grietje van der Knokke 
7. Grietje van der Knokke  
8. Nicolaas van der Knokke, zie VIII.8. 
9. Klaas van der Knokke.  

 
Generatie: 8 
 
VIII.8 Nicolaas van der Knokke. 

Zoon van: Hendrikus van der Knokke en Trijntje Timmerman. 
(Ouders: Jan Timmerman en Aaltje Lenstra). Geboren te Steenwijk op 
dinsdag 5 juni 1883. Huwde wettelijk, op de leeftijd van 23 jaar te 
Steenwijk op zaterdag 20 april 1907 met Wiebigje Heinen. Stierf op 
de leeftijd van 67 jaar, te Steenwijk op vrijdag 3 november 1950. 
 
Partner:  
Wiebigje Heinen, dochter van Hendrik Heinen en Hendrikje Smit,  
geboren te Steenwijk op maandag 26 januari 1885. Overleed, 82 jaar 
oud, te Steenwijk op zaterdag 11 februari 1967. Begraven te Steenwijk  
op woensdag 15 februari 1967. 
 
Uit de relatie tussen Nicolaas en Wiebigje Heinen: 
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1. Hendrikus van der Knokke  
2. Hendrik van der Knokke 
3. Arie van der Knokke 
4. Arie van der Knokke  
5. Hendrikje van der Knokke  
6. Jan van der Knokke  
7. Harm van der Knokke  
8. Hendrik van der Knokke  
9. Nicolaas van der Knokke, zie IX.9. 
10. Wiebe van der Knokke  
11. Klaas van der Knokke 
12. Trijntje van der Knokke  
13. Geesje van der Knokke.  
 

Generatie: 9 
 
IX.9 Nicolaas van der Knokke. 

Zoon van: Nicolaas van der Knokke en Wiebigje Heinen. (Ouders: 
Hendrik Heinen en Hendrikje Smit). Geboren te Steenwijk op 
woensdag 8 juni 1921. Huwde wettelijk, op de leeftijd van 25 jaar te 
Steenwijk op dinsdag 15 oktober 1946 met Pietertje Sluiter. 
Stierf op de leeftijd van 77 jaar, te Meppel op dinsdag 20 april 1999. 
Begraven te Steenwijk op zaterdag 24 april 1999. 
 
Info over partner:  
Pietertje Sluiter, dochter van  Egbert Sluiter  en Janke Zoethout,  
geboren te Harderwijk op zondag 1 april 1923. dochter van Egbert 
Sluiter en Janke Zoethout. 
 
Uit de relatie tussen Nicolaas en Pietertje Sluiter: 
1. Nicolaas van der Knokke, zie X.1. 
2. Janke van der Knokke  
3. Egbert van der Knokke  
4. Klaas van der Knokke.  
 

Generatie: 10 
 
X.1 Nicolaas van der Knokke. 

Zoon van: Nicolaas van der Knokke en Pietertje Sluiter. (Ouders: 
Egbert Sluiter en Janke Zoethout). Geboren te Steenwijk op zaterdag 
13 september 1947. Huwde wettelijk, op de leeftijd van 24 jaar te 
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Steenwijkerwold op vrijdag 17 september 1971 met Helena Anna 
Maria Boelens. 
 
Partner:  
Helena Anna Maria Boelens, dochter van Wilhelmus Eugenius 
Maria Boelens en Alida Wibina Timmer, geboren te Steenwijkerwold 
op dinsdag 5 april 1949. 
 
Uit de relatie tussen Nicolaas en Helena Boelens: 
1. Ancilla Alida Petronella van der Knokke  
2. Cecilia Janke van der Knokke 
3. Nicolaas Wilhelmus van der Knokke, zie XI.3. 

 
 
Generatie: 11 
 

XI.3 Nicolaas Wilhelmus van der Knokke.  
Zoon van: Nicolaas van der Knokke en Helena Anna Maria Boelens.  
(Ouders: Wilhelmus Eugenius Maria Boelens en Alida Wibina 
Timmer). Geboren te Zwolle op maandag 20 februari 1978. 
Samenwonend sinds 1 november 2006 te Zwolle met Judith Ester van 
der Beek. 
 
Partner:  
Judith Ester van der Beek, dochter van Peter van der Beek en 
Susanna Maria Wezenberg, geboren te Zwolle op woensdag 16 
september 1981. 
 
Uit de relatie tussen Nicolaas Wilhelmus en Judith van der Beek: 
 
1. Mees Ester van der Knokke, geboren te Zwolle op zondag 24 
februari 2008. 
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Johannes Nicolaas Olijve, stamvader van de 
Indische Olijve familie  
(door Lourens Olijve) 
 
Het resultaat van mijn onderzoek naar de Indische stamvader is verdeeld 
over drie delen. 
Deel 1: Verhaalt de marinecarrière van luitenant-ter-zee Jan (Johannes 
Nicolaas) Olijve van 1 augustus 1795 tot in de nacht van 23 op 24 maart 
1804 waarbij hij in een hardnekkig gevecht met den Engelsen voor de kust 
nabij Zierikzee sneuvelt.  
Deel 2: Verhaalt de marinecarrière van zijn zoon Johannes Nicolaas Olijve 
vanaf zijn eerste aanstelling tot cadet op 5 oktober 1795 tot aan zijn 
overlijden op 17 januari 1855 te Batavia. 
Deel 3: Verkorte genealogie Johannes Nicolaas Olijve, stamvader van de 
Indische familie. 
 
Deel1 
 

Verenigingscentrum 
Begin 1988, ontdekte ik dat er naast een Nederlandse ook een Indische 
Olijve familie bestond. Ik had hiervoor twee aanwijzingen. De eerste 
aanwijzing vond ik in het verenigingscentrum van de Nederlandse 
Genealogische Vereniging toen nog gevestigd in de voormalige 
Promerskazerne te Naarden (sinds maart 2000 is het verenigingscentrum 
gevestigd in de voormalige kerk aan de Papenlaan 6 te Weesp). Eén van de 
onderdelen van de biografische documentatiedienst aldaar is het centraal 
naamregister. Dit register omvat enige miljoenen op naam gesorteerde fiches 
met verwijzing naar publicaties in boeken, tijdschriften en/of 
krantenartikelen. In dit naamregister trof ik veertien verwijzingen naar 
publicaties op de familienaam Olijve. Twee hiervan zetten mij op het spoor 
van een Indische familie Olijve, waarvan ik de publicatie direct ter plaatse in 
de verenigingsbibliotheek kon natrekken. N.L. in het geslacht Wittert wordt 
vermeld dat op 8 januari 1863 te Soerakarta het huwelijk is voltrokken 
tussen Jonkheer Henri Jean Louis Leyssius en Josephine Carolina Sophie 
Maqute Geertruyde Olijve, dochter van Johannes Nicolaas Olijve en Carolina 
Sophia Arnould. 
Voor de tweede publicatie moest ik letterlijk op het spoor naar de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Hier vond ik in “De Locomotief”van 29 
november 1930, een in Indië op Java, toentertijd verschijnend dagblad, een 
artikel over Johannes Nicolaas Olyve, geschreven door Mr. P.C. Bloys van 
Treslong. Behalve de hiervoor genoemde Koninklijke Bibliotheek is in dit 
gebouw ook het Centraal Bureau voor Genealogie gevestigd. Met de 
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opgeleverde oogst: Het artikel en familieberichten is het al mogelijk een 
kleine genealogie samen te stellen. 
 
Hulp van mede NGV-lid 
In het krantenartikel wordt veel over Johannes Nicolaas Olijve vermeld, 
waarbij vooral zijn geboorteplaats, -datum en beroep in eerste instantie voor 
nader onderzoek van belang zijn. Hierbij ben ik veel dank verschuldigd aan 
mede NGV-lid de heer E.J. van Rooij die voor mij in het gemeentearchief 
Rotterdam het volgende vond. 
Volgens het doopboek van de R.K. Rosalie kerk in de Leeuwenstraat (de kerk 
heeft het bombardement van 1940 niet doorstaan) zijn uit het huwelijk 
tussen Jan Olijve en Sophia Velthoven drie kinderen gedoopt. 
 
1. Geertruij, ged. 20-04-1780, doopgetuigen: Piter van Velthoven en 
Geertruij Theewisse 
2. Joannes Nicolaas, ged.19-09-1786, doopgetuigen: Joannes Smits en 
Wilhelmina Velthoven 
3. Albertis, ged. 08-09-1788, doopgetuigen: Albertis van Dijk en Jolanda van 
Duisteren 
 
De Stadstrouw van 25 juli 1779 (fol. 271, microfiche 5406): 
Twee maanden na hun huwelijk laten zij door notaris P.C. van de Rijp hun 
testament maken. (Protocol 3151, folie 529-531) 
30 augustus 1784, acte van de R.A. (Roomse Armen) in het admissieregister 
Rotterdam (pag. 505, microfiche 155) 
  

 
Admissie-register Rotterdam 

 
Olijve – Oliva - Genua 
In het kwartierstatenboek Koggenland, de jubileumuitgave van 1994 ter ere 
van het toen 10 - jarig bestaan van onze afdeling, is vanaf pagina 136 t/m 
142 de kwartierstaat Olijve opgenomen. De naamsvermelding voert ons in 
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de genealogie Olijve terug tot in de 17de eeuw en komt uit bij Hilario Oliva, 
jongeman van Genua, die op 24 juli 1636 trouwt te ’s Gravenhage met 
Jannitgen Henricxs van Olthuijsen. Opvallend is: Dat zowel de Stadstrouw 
alsmede de tekst in het admissieregister vermeldt dat Johannes (Jan) 
geboren is (van) Genua. Jawel, ruim 140 jaar later duikt opnieuw de plaats 
Genua op. Dus toch maar eens naar Genua! 
 
Terug naar het uitgangspunt 
Het krantenartikel: Hieruit blijkt dat Johannes Nicolaas Olijve gepensioneerd 
Kapitein-ter-Zee was en drager van de Militaire Willems Orde. Een bron voor 
het onderzoek naar marine personeel vormen de stamboeken te vinden in 
Het Nationaal Archief in Den Haag, afdeling marine. 
Met behulp van inventaris 2.01.31, omschreven als stamboeken marine 
1795-1813, had ik Johannes Nicolaas via de index snel gevonden. Echter de 
index vermeldde ook ene Jan Olijve. Uit archiefstukken zou later blijken dat 
deze Jan de vader was van Johannes Nicolaas Olijve. Na de doop van zijn 
drie kinderen (1780, 1786, 1788), de vermelding in het admissieregister 
(1784) en het testament (1779) ben ik omtrent Jan Olijve, vanaf het in 1779 
gesloten huwelijk, niets meer in het gemeentearchief van Rotterdam tegen 
gekomen totdat hij in 1795 in het marinearchief opduikt als luitenant bij de 
koninklijke marine.  
 
We volgen de marinecarrière van Jan Olijve 
Op 01-08-1795 wordt burger Jan Olijve tot luitenant bevorderd bij de 
koninklijke marine. 1 
Van 08-08-1795 tot 20-02-1797 aangesteld tot commandeur over ’s Lands 
Brick de “Zwaluw”. De bemanning telde aanvankelijk 10 koppen welke Jan 
Olijve in 1796 heeft mogen uitbreiden tot 15 koppen. Op 20-02-1797 krijgt 
Jan Olijve het commando over de canonneerboot “La Levrette”opgedragen 2. 
La Levrette is in maart 1799 gezonken en gesloopt. Om welke reden is 
onbekend. Vervolgens krijgt Jan Olijve van 18-03-1799 tot 16-05-1801, als 
ordinarius Luitenant 1ste Classe, het commando over de gewapende 
gaffelschuit de “Gaffelaar no.1” 3. Tijdens deze periode is deze schuit vijf 
maanden buitendienst geweest. Letterlijk staat in de scheepsrol: De 
Gaffelaar heeft van 29 oktober tot ult. maart 1801 gelegen te 
Brouwershaven te revictualeeren 4. Op 20-05-1801 wordt Luit. Jan Olijve als 
commandant in dienst gesteld op ’s Lands cannonneerboot de “Snoek” 5. De 
“Snoek” wordt vanaf 5 november van dat zelfde jaar buitendienst gesteld en 
is Jan Olijve gedurende het gehele jaar 1802 buiten emploi 3.  
 
Volgens de Scheepssoldijrol, inventaris 02.01.30, bestond de 45 koppige 
bemanning van de Snoek uit: 
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1 commandant Luitenant Jan Olijve    fl. 30,-- 
1 ordinaire Luitenant                                                       fl. 40,-- 
1 Cadet 2de klasse Johannes Nicolaas Olijve                   fl. 12,--  
(de zoon van Jan Olijve is dan 14 jaar en 8 maanden)  
1 Cadet 3de klasse                                                               fl. 12,-- 
1 Tweede Chirurg-Schrijver                                               fl. 60,-- 
1 Tweede onder-stuurman                                                 fl. 36,-- 
1 Bootsman                                                                         fl. 26,--  
1 Tweede constapelmaat                                                    fl. 20,-- 
1 Quartiermeester                                                             fl. 18,--  
1 Tweede timmerman                                                        fl.  28,-- 
1 Tweede geweermaker-smit                                              fl. 16,-- 
1 Tweede zijlemaker                                                           fl. 20,-- 
1 Scheepskok                                                                      fl. 22,-- 
1 Bottelier                                                                          fl. 20,-- 
1 Sergeant                                                                         fl. 18,-- 
20 matroosen, gages uiteenlopend van fl. 11,--, fl. 12,-- en fl. 14,-- 
10 Soldaten, gages uiteenlopend van fl. 10 en fl. 11,-- 
De tweede zoon van Jan Olijve, Albertus, geboren van Rotterdam, komt op 
28 mei 1801 als matroos voor f.l 12,-- aan boord van de Snoek. Albertus is 
dan 12 jaar en 8 maanden. N.B. dit zijn maandgages. 
 
Na een korte tijd het commando gehad te hebben over de “Commandeur van 
den Rijn” wordt Jan Olijve op 3 juni 1803 geplaatst op de 
canonneerschoener de “Das”, welke staat onder commando van Capt.Luit. 
Heyneman 3. Het ondergeschikt zijn aan Heyneman is slechts van korte duur 
want ruim een maand later op 8 juli 1803 krijgt Jan Olijve, als Luitenant-ter-
Zee, het commando over Lands Galjoot de “Schrik” met een bemanning van 
45 koppen opgedragen. In de nacht van 23 op 24 maart 1804 sneuvelt 
Luitenant Jan Olijve in een 2 uren hardnekkig gevecht met de vijand - de 
Engelsen voor Zierikzee waarbij verschillende zeelieden door den Engelsen 
krijsgevangen worden gemaakt. Op 25 maart 1804 krijgt zijn zoon Johannes 
Nicolaas Olijve, varend als Cadet derde klasse op de brug van de 
canonneerboot “The Ruby”, uit hoofde van het sneuvelen van deszelfs Vader 
Luit. Olijve, het commando over ’s Lands canonneerboot de “Schrik”. 
Ingaande 1 april 1804 promoveert Johannes Nicolaas Olijve tot Cadet der 
Eerste Klasse 3 en 6. 
 
Verslag van het gevecht waarbij Johannes Nicolaas sneuvelt 
Bron: Ministerie van Defensie. Marinestaf afdeling Maritieme Historie, ’s 
Gravenhage. 
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In den nacht tusschen den 23e en 24e Maart 1804 is S’Lands 

Canonneergaljoot de Schrik Luijt. Olijve leggende gestationeerd 

op de Roompot bij Zierikzee, door 7 gewaapende vaartuijgen 

overvallen, en niet dan na eene zo onwaardige verdediging in 

handen van den vijand geraakt, den Eerloozen vijand heeft 

onmenschelijk genoeg kunnen handelen, om den Luijt. Olijve, welke 

zwaar geblesseert was, een zware hoofdwond en daarna een tweede 

kogel in zijn borst, in levenden lijve overboord te werpen, en 

zoo in de golven zijn laatsten adem doen uijtblaazen, door 

invallenden vloed, kon den vijand met zijnen buit niet wegkomen; 

de Luijtenant Velsberg commandeerende de Snoek arriveerde juist 

dat oogenblik voor Zierikzee, vervoegde zig dadelijk aan den 

Commandant dier plaats, Embarqueerde 60 Militairen en zeilden in 

aller ijl  na den vijand toe, welke hem ziende stoutmoedig op hem 

afkomen zig lafhartig en bij overhaasting, met de vlugt redde; 

Men gist dat in de vijandelijke vaartuijgen 200 man zijn geweest, 

den Luijt. Velsberg nam dadelijk posessie van het genomen 

vaartuig en bracht hetzelve voor de Haven van Zierikzee, bij 

deeze affaire is den zeijlmaker gesneuveld, en drie Matroozen 

geblesseerd, welke in het Hospitaal te Zierikzee zijn bezorgd, 

den Lootsman van de Schrik, welke eenige uuren bij den vijand is 

gevangen geweest, heeft verklaard denzelven 17 dooden heeft 

bekoomen. Het Commando van de Schrik is provisioneel opgedragen 

aan de Zoon, van den voor ’t Vaderland gestorven Held. Heden 

zeijld de Salamander na de Roompot en de Sphijnx na 

Oostduijveland, om aldaar provisioneel te stationeeren.  

 
Noten: 
Voor zover niet anders aangegeven, zijn alle noten ontleend aan de bronnen uit het Het 
Nationaal Archief in Den Haag. 
Inv. = inventaris, ar.nr. = archiefnummer, f  = folio  
1. inv. 2.01.31, ar.nr.1 f 210 
2. inv. 2.01.30, ar.nr.55 
3. inv. 2.01.31, ar.nr.3 f 109 
4. inv. 2.01.30, ar.nr.160 
5. inv. 2.01.30, ar.nr.243 
6. inv. 2.01.30, ar.nr.308 
 
Transcriptie van het testament Jan Olijve en Sophia van 
Velthoven 
Bron: Rotterdams not. archief 
Notaris P.C. van Rijp, datum 28-09-1779 
Protocol 3151 folio 529-531 
 
Testament gegrat. Testament van man en vrouw 

Waarinne geene makinge van 

Siotecoommis is vervat hebben- 

De de tekstateuren op ’t passeren deser, 

verklaart beneden de fl. 2.000,00  

gegoed te zijn, en 
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geen Ampliof bedieninge 

in ’t ampl. geld getafeent te bezitten. 
 
Art. 51. Op heden den 28en september 1779 

Compareerden voor mij Petrus Contantius van Rijp 

Openbaar notaris bij den Ed: Hove van Hollant ge- 

admitteert, in Rotterdam residerende en voor de na- 

genoemde getuigen Johannes Olijve, en Sophia Velt- 

hoven Egtelieden woonende op de Singel op den hoek 

van de Kerklaan even buijten deze Stadt, mij Notaris 

bekend, gezond van Ligchaemen en bequaem omme van 

en over hunne tijdelijke goederen te kunnen disponeren 

en beveelen, De welke verklaarden te revoceren, casse- 

ren, dood en te niet doen bij dezen alle testamenten, 

Codicillen en andere Acten van Uijtterste Wille, bij 

hen lieden, voor Dato dezes, eenigzints gemaakt en 

gepasseert, ’t zij tezamen, ieder alleen of nevens ie- 

mand anders, niet willende dat zelve, of eenige van 

dien zullen agtervolgd, of nagekomen, maar gehouden 

moeten worden als, of die niet gepasseert waeren, En 

komende op nieuws terdispositie van hunne tijdelijke 

goederen. Zoo verklaarden zij Comp. ten de Eerst Stervende 

den Langstlevende van hen te noemen en te Stellen 

tot Zijne., of hunne eenige en algeheele Erfgenaem 

in alle goederen, vaerende en onroerende, actien en 

crediten, geld, goud en zilver, gemund en ongemund, niets 

Uijtgezondert, bij den Eerst stervende van hen metterdood 

te ontruijmen en natelaten, met volkomen regt van Erf- 

stellinge. Des dat de Langstlevende gehouden zal zijn 

het kind, of de kinderen, Die zij bijden anderen zullen heb- 

ben verwekt, en de Eerst stervende zal nalaten behoor- 

lijk te alimenteren en op te voeden tot den Ouderdom van 

twintig Jaeren, eerder huwelijken Staate, of nog eerder 

overlijden toe. Dezelve inmiddels te doen en laten leren 

lezen Schrijven en een bequaam handwerk of handtoe- 

ringe om den kost te kunnen winnen, en dat voor in- 

plaats en tot voldoeninge van Legitime portie het  

kind, of de kinderen nae regten Competerende, deze lieden  

Daarinne, voor zoo veel desnoods, tot Zijne, of haare mede  

Erfgenaam, of Erfgenaemen in stituerende bij dezen 

Verkiezende Zij Comp. ten in ’t Versterven van de goede- 

ren van hunne kind, of kinderen het aesdoms Ver- 

Sterfregt, zooals  het te Leijden en in Rijnland plaats  

heeft en geobserveert word, alwaar ’t dat dezelve  

kind of kinderen quam, of quaemen te overlijden  

of derzelven goederen gelegen warent en plaatze daarin  

eenigander Versterfregt gebruikelijk is  

Sluijtende zij Comp. ten beijde en zuls zoowel de Langst  

levende als de Eerst Stervende Uijt hunne boedels  

en van de Voogdije over hunne nalatende minder  

jarige kind, kinderen en Erfgenaeman en derzelven  

goederen of cuserende de Heeren Weesmeesteren en  
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De Weeskamer dezen Stadt, Schout en Gerechte van 

Cool, en van alle andere Steden en plaatzen. Daar hunne  

Sterfhuijsen Mogten vallen, de minderjarigen woonagtig  

of de goederen gelegen mogten zijn, behoudens derzelven waar- 

digheijd en gezag.  

Stellende zij Comp. ten de Eerst Stervende den Langstlevende  

van hen tot Voogd, of voogdesse over hunne na te laten min- 

derjarige kind, of kinderen, en  derzelven goederen, met  

zoodanige ampele mogt alleen Voogd, of Voogdesse nae  

regten toekomt en gegeven kan worden, en Omme in- 

dien de Langstlevende Zuls goed vinden doch  anders niet  

een, of meer voogden nevens hem, of haar, of zijne, of  

haare plaatze te mogen kiezen en stellen met gelijke  

magt, zoo dikwijls ’t nodig Zijn zal.                          

Alle ’t geen voorsr: Staat de Comp. ten voorgelezen zijnde 

Leijden en verklaarden zijt Zelve te wezen hun testament  

Laatste en Uijtterste Willen, ’t welke zij willen begeven  

dat nae hun Overlijden Zal worden agtervlogt en nage- 

komen ’t Zij als testament, Codicil, oft zoo ’t best zal kun- 

nen bestaan, al waart dat alles hierinne nodig niet  

mogt wezen. Waargenomen, verzoekende ’t uijtterste  

beneficie te genieten een aan mij Notaris hiervan te  

maken acte. Aldus gedaan en gepasseert binnen  

Rotterdam ter presentie van Jacobus van Schaick en  

Gerardus van Schaardenburgh, als getuijgen hiertoe verzogt. 

 

     Jan Olijve       Dit merk + is gestelt bij de 

                      Comp. te Sophia Velthoven verklaren- 

                      de niet te kunnen schrijven. 

 
Deel 2 
 
Johannes Nicolaas Olijve                                                      
In het voorafgaande hebben we middels de marinearchieven de loopbaan van 
Jan Olijve op de voet kunnen volgen. Uit de Doop Trouw en Begraafboeken 
van het gemeentearchief van Rotterdam weten we dat Johannes (Jan) Olijve 
in 1779 trouwde met Sophia van Velthoven en dat uit hun huwelijk in Rotter-
dam drie kinderen zijn geboren: Geertruij, Joannes Nicolaas en Albertus. Van 
twee zonen weten we dat zij op zeer jeugdige leeftijd al, onder commando van 
hun vader, bij de koninklijke marine diende. 
Door de hulp van mede NGV-lid Mw. J.Ch. Jansen-van der Waals, wonende te 
Vlissingen, ben ik meer over hen uit het gemeentearchief van Vlissingen te 
weten gekomen. Sterke aanwijzing om dit plaatselijk archief te gaan 
raadplegen trof ik aan bij het Centraal Bureau voor Genealogie  in Den Haag. 
Hier in de collectie Indische fiches vond ik het overlijden van: Loubriat in de 
ouderdom van 65 jaren, geboren te Vlissingen, zoon van Jan Baptist en Anna 
Geertruida Olijve. Met dit gegeven was de overlijdingsacte van J.B. Olijve 
Loubriant door Mw. Jansen-van der Waals snel gevonden. 
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Vlissingen 
Het bevolkingsregister 1819/1820 van Vlissingen vermeldt dat Sophia van 
Velthoven met haar dochter Geertruida Theresia zich op 5 november 1796 
vanuit Rotterdam te Vlissingen vestigden. Tevens wordt hierin de 
overlijdensdatum van Sophia genoemd, 2 Junij 1820. 
Deze datum blijkt echter volgens de overlijdensakte onjuist te zijn. Hierin 
wordt vermeld dat, op den Derden van de maand Juny des Jaars 
agtienhonderdtwintig, binnen de Stad Vlissingen in het Huis Wijk B Nummer 
86 om tien uren, in den Avond is overleden Sophia van Velthoven, oud Een en 
Zeventig Jaar van Beroep Gepensioneerd Weduwe van Kapitein van de Marine 
Jan Olijve. 
 
Johannes Olijve van cadet tot marineofficier 
De marine carrière van Johannes Nicolaas begint al op zeer jeugdige leeftijd. 
Let wel, hij is pas 9 jaren en 18 dagen oud wanneer hij op 5 oktober als Cadet 
ter Zee bij eerste aanstelling aan boord stapt bij zijn vader Jan Olijve die op 
dat moment als luitenant-ter-zee het commando voert over het oorlogsbrick de 
“Zwaluw ”. Na 19 maanden en 6 dagen gevaren te hebben op de Zwaluw en 2 
maanden en 5 dagen op de La Levrette, rapporteert zijn vader Luitenant Jan 
Olijve over zijn zoon Johannes Nicolaas: Hij is van een zeer goed gedrag en 
maakt zich naar Zijne Jaren meer en meer geschikt om te kunnen avanceren. 1 
en 2 
De marine loopbaan van Johannes Nicolaas Olijve is vanaf zijn eerste 
aanstelling bij de Koninklijke marine, na 1821 bij de koloniale marine, tot aan 
zijn overlijden in Batavia op 17 januari 1855, bijna per jaar, met een hiaat 
over de periode 1832-1852, middels archiefstukken, aanwezig in het 
Rijksarchief in Den Haag, op de voet te volgen. Zelf maakt hij het de 
onderzoeker gemakkelijk middels zijn uitvoerige aantekening opgetekend in 
de haven van Bologne (Frankrijk). 
 
Een verkorte inhoud van zijn aantekening geeft de conduitestaat van Johannes 
Nicolaas Olijve weer 3. 
Rang en datum der commussie 
- kadet 5.10.1795 
- kadet 3e klasse 11-3-1799 
- kadet 2e klasse 16-4-1800 
- kadet Supernú merair Januarij 1803 
- kadet 3e klasse 17-1-1804 
- kadet 1e klasse  1-4-1804 
- Is van 25-5-1802 tot 11-8-1802 buiten dienst geweest 
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Gedane togten en met welke schepen 
 

1795-1796 Voor Rotterdam met de Zwaluw, daarmede onderscheide 
reizen van Hellevoetsluisnaar Texel en terug 

1797-1802 Voor 't fort ten Haak, Veere, Rammekens, Vlissingen en Bath 
met de La Revette en Gaffelaar No.1 

1802  Op de Maria Reijgersbergen (van 21-4-1802 tot 25-5-1802) 4 
1803  Ter rhede Texel, en van daar naar Vlissingen met de Joan de 

Witt en The Ruby 
1804-1806 Op de “Flottille” en bij de zelve een Schooner 

gecommandeerd. (Vlissingsche Flottille) 
 

 
Fort Rammekens bij Vlissingen 

 
Gevegten 
17 en 18 juli 1806 op de overtogt van Duinkerken naar Ambleteuse slaags 
geweest aanboord de Schoner No.44 
Zijn superieuren rapporteren over Johannes Nicolaas Olijve. 5 
Op 25 november 1800 rapporteert zijn vader, luitenant Jan Olijve: Heeft den 
Ouderdom van 14 Jaren 2 maanden, heeft 5 Jaren 1 maand gediend, is van 
een goed gedrag en bevlijtigd Zich na zijn Jaren in den Zeedienst te 
bevorderen. 
Op 20 junij 1801 rapporteert zijn vader: Is van goed gedrag, bekwaam voor 
die kwaliteit,(Cadet der derde Classe) en vordert Zich in de schrijf en 
rekenkunst.  
Vervolgt in december 1801 met: Is van goed gedrag, hij beoefend zich in de 
Stuurmanskunst. 
Op 22 december 1802 ingaande 1-1-1803 wordt Johannes Nicolaas Olijve 
geplaatst op de Joan de Witt onder commando van Capitein G.A. de Falck. Op 
dit Landwachtschip van Oorlog met 450 koppen 6 heeft Johannes Nicolaas 9 
maanden gediend. Bij zijn overplaatsing op 26 september 1803 op de 
Cannonneerbrug The Ruby rapporteert Capt. de Falck aan zijn collega 
Capitein Luitenant Jacob Arkenbout (van Enkhuizen)7: Johannes Nicolaas 
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Olijve gedraagd Zich ondersubordinatie wel, heeft genie, Leest en vordert 
goed.  
Op 19 december 1803 rapporteert Capt. Luit. Arkenbout: Heeft zich in den 
korte tijd dat hij bij mij gediend heeft zeer wel en als een fatzoenlijk 
Jongeman gedragen. Legt zich uren toe om het mortier te leren, waarin hij 
ook al enige vorderingen heeft gemaakt, en is proper op zijn Lijf en kleding. 
Op 25 maart 1804 krijgt Johannes Nicolaas Olijve, komend van The Ruby en 
wonend in Middelburg, voor korte tijd het commando opgedragen over 
s'Lands canonneergaljoot de Schrik. Dit uit hoofde van het sneuvelen van 
deszelfs Vader de Luitenant te Zee Jan Olijve. 
Op 1 april 1804 wordt Johannes Nicolaas Olijve tot Cadet der Eerste Classe 
gepromoveerd en wordt daarbij geplaatst op de Vlissingsche Flottille onder de 
Vice admiraal Cornelis VerHuell. 
Op 14 augustus 1804 rapporteert de Vice admiraal : Johannes Nicolaas Olijve 
heeft zich in den overtogt der Flottille van Duinkerken naar Ambleteuse wel 
gedragen. 
Op 23 november 1805 rapporteert de Vice Adm. verder: Luit. Titulair J.N. 
Olijve gedraagt zich goed en legt veel activiteit aan den dag om een goed 
Officier te worden. 
Op 12 februarij 1807 rapporteert Kapitein Hofmeijer: Redelijk van gedrag, 
heeft veel ambitie. 
Op 13 July 1807 rapporteert Kapitein Gerbrandts over Johannes Nicolaas 
Olijve: Hij is achteloos en van geen goed gedrag, maakt schulden. 
Periode 1808 - 1820 
1811 J.N. Olijve (aspirants) den Juin 1811 aspirt de 1e classe Ent= Payé par 
Le bureau de revue. 
Est aspirant attaché á La 4e compagnie du 71 Eq. de haut Bord 
Mouvement 
Provient de braviso Le Vos 
Gassé Sur Le Vaisseau Le Zoutman Le 23 Avril8. 
1810-1812: Commandant schoener “Admiraal de Ruyter” 
1812-1813: Commandant schoener “Admiraal Reynst” 
De staatsalmanak van 1815 vermeldt: 
Luitenant-ter-Zee 2e klasse Johannes Nicolaas Olijve opgenomen in het vaste 
korps zee officieren. 
1817: van maart t/m september aan boord Zr.Ms. linieschip “Maarten 
Harpertszoon” 
1821: van 9 t/m 17 mei 1821 van Batavia naar Palembang 
1821: van 17 mei t/m 3 juli expeditie Palembang 
1821: juli/augustus terug naar Batavia 
7 mei 1822: onderscheiding Militaire Willems Orde 
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1823 en van 1826 t/m 1828: provisioneel haven- en equipagemeester en 
monstercommissaris te Batavia 
1824-1830: lid Hoog Militair Gerechtshof te Batavia 
1830-1832: waarnemend superintendent van het Marine-Etablissement op het 
eiland Onrust (baai van Batavia) 
Indische besluiten van 3 februari 1853: De eervol uit ’s landsdienst ontslagen 
kapitein-ter-zee Johannes Nicolaas Olijve, als lid der komissie tot verbetering 
der Indische Zeekaarten (Bron: Javaanse Courant 1853 no 11) 
   
Palembangse expeditie 
Verkort verslag van de Palembangse expeditie volgens de buitengewone 
Bataviasche Courant van woensdag den 11 den Juli 1821.9 
 

 

Opstelling zeemacht Palembangse expeditie 
 

 
Aanval op Palembang 
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20 Juni 1821 de eerste dag 
’s Morgens om half vier uren, schepen varen op naar de 

vijandelijke batterijen; ten half zeven begon de vijand te vuren; 

ten acht uren waren de kanonneer-booten op derzelver post en 

tusschen half negen waren de andere schepen derzelver positie 

gekomen. Door de onzen was nog geen schot gedaan, alvorens de 

schepen behoorlijk verankerd waren, zoo dat de vijand reeds zedert 

ruim een half uur hevig had gekanonneerd, alvorens zijn vuur door 

de onzen werd beantwoord. 

Kwartvoor elf uren, het vuren vanuit de vijandelijke batterijen 

was sterk verminderd en aan één onzer kanonneerbooten was het 

bereids gelukt door te dringen. Tot mijn leedwezen moest ik 

ontwaren dat de touwenram de Nassau, De Dageraad, de van der Werff 

en het Zeepaard afgeschoten waren en dat de schepen daardoor uit 

positie geraakten hierbij waren reeds 60 dooden en gekwetsten te 

betreuren. Daar men sedert drie uur 's morgens aan het werk was, 

bevond het volk zich zeer vermoeid, te meer daar het ongemeen warm 

was. Kwart voor twaalf uren het vijandelijk vuur dat verslapt was 

geweest, was later weder sterk begonnen. Eene kanonneer-boot, die 

reeds tot de vijandelijke batterijen doorgedrongen was en door de 

sterke eb belet werd door te werken, viel in 's vijands handen, 

eene tweede kanonneer-boot was in den grond geschoten. Om één uur 

nadenmiddag hadden alle schepen en vaartuigen derzelver vorige 

ankerplaats herkregen. Den 20ste juni hebben wij het onderstaande 

verlies gehad, te weten: 

 

Gesneuvelden   46 man 

Zwaar geblesseerden  55 man 

Ligt geblesseerden  42 man 

       Totaal       143 man  

 

Rapport over deze eerste actie: Zoo wel van de officieren als van 

de onder officieren en manschappen hebben zich moedig gedragen; er 

werd met de meeste hardnekkigheid gevochten, en men kan alleen aan 

het veel vuldig afschieten der touwen en het daardoor verliezen 

den positien, toeschrijven, dat wij niet reeds denzelften de 

overwinning hebben behaald. 

 

Den 23 juni 
De schepen weder tot een tweede gevecht gereed. 

’s Morgens om drie uren de schepen waren bezig met den vloed naar 

de vijandelijke batterijen op te drijven. De lucht was bewolkt, en 

een flauw doorschijnend maanlicht deed hun tot aan de positie 

opwerken. Reeds ten vier uren 's morgens opende de vijand een 

sterk vuur op onze schepen; van onze zijde werd even als de eerste 

maal met dezelfde bedaardheid gewacht. Om vijf uur was op alle 

punten het vuur van beide zijden hevig aan den gang. Om kwart over 

zes, het vuur in de Gombora (vijandelijke batterij op het eiland 

Gombora) verminderd. Quart voor zeven waren de vijandelijke 

batterijen het zwijgen opgelegd en maakten de onzen zich meester 

van Gombora met het plaatsen van eene Nederlandsche vlag op die 

batterijen. De kanonneer-booten werkten allen langzamerhand op en 
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dekten onze troepen achter de Gombora. Inmiddels was het vuur van 

de waterbatterijen ook het zwijgen opgelegd en aldaar de 

Nederlandsche vlag geplaats hierbij werd een der manschappen door 

het springen van een gedeelte buskruit gekwetst. De 

waterbatterijen weren verbrand. reeds voor negen uur begon het 

vijandelijk vuur van vierde batterij sterk aftenemen waarna ten 

half 12 uur ook hier op de 4de of laatste batterij eene 

Nederlandsche vlag werd geplaatst. De 2de 3de en 4de batterij werden 

reeds spoedig door den vijand verlaten; de eerste en groote 

batterij bleef deszelfs vuur op onze schepen aanhouden en poogde 

de onze het indringen te beletten. De onze lieten hun geen tijd, 

drongen met de bajonetten overal door, dreven den vijand van het 

geschut en achter de batterij uit, zoo dat wij in minder dan een 

uur meester van alle batterijen waren. Toen het vuur op de schepen 

uit gebrek aan munutie moest worden verminderd zijn dezelve sterke 

detachementen aan land gezonden. De schepen hebben zoo wel in 

derzelver tuig, als romp zeer veel geleden. 

 

 
 

 

Oneindig veel dienst 
De kolonel Bischoff meldt: Dat hij mede oneindig veel dienst gehad 

heeft van den Luitenant ter zee der 1 ste klasse Olijve, 

kommandeerde de korvet de Zwaluwe, doch welken ik het bevel over 

de landing Flottille heb gegeven. 

Het getal dooden was in deze actie, hoewel het vuur aanhoudend en 

hevig tusschen de zeven en acht uren duurde, minder geweest dan in 

het eerste gevecht. 

 

Gesneuvelden       29 man 

Zwaar gekwetsten 86 man 

Ligt gekwetsten  54 man 
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    Totaal 169 man en vermist 5 inlandsche matrozen. 

 

Den 26 sten juni. Het is belangrijk spoedig den oorlog te eindigen 

en Sultan Bararodien in onze handen te krijgen. 

Den 27 sten juni kwam de broeder van Bararodien aanboord zeggende, 

dat zijn broeder zich aan de eischen onderwierp om naar Batavia te 

worden overgebracht maar als laatste weldaad eenig uitstel 

verzocht, om zijne vrouwen en kinderen tot derzelver vertrek te 

prepareren, twee dagen heb ik gegeven aldus is heden morgen 

geschied. 

 

 Was getekend 

 De generaal-majoor, opperbevelhebber 

 der Palembangsche expetie 

 en kommissaris aldaar 

       De Kock. 

 
Algemeene Aanmerkingen 
Zeemagt 
Uit de voorenstaande Staat blijkt dat deze heeft bestaan uit: 
Fregatten húlk corretten en Brikken                                                                       10 
Schoeners kanonneerboten en andere gewapende ligte vaartuigen                      26 
kleine vaartuigen van verscheide Soorten om te dienen bij landingen en elders   84 
                                                                                                                    Totaal     120 
 
Dat de vaartuigen Zijn bemand geweest met  1218 Eúropeers 
                                                                          1362 Inlanders 
                                                              Totaal  2580 Zeevarende 
 
En dat derzelver zijn gewapend geweest met: 
  192 kanons van 30, 24, en 18 pd. 
  118 kanons van 12, 8, 6, en 4 pd. 
  104 kanons van  3, 2, 1 en 1/2 pd. 
          Totaal  414 
 
Troepen 
Op den 1ste Júnij was de sterkte van het korps Troepen als volgt: 
Staf                         30 hoofden 
Infanterie            1205 hoofden 
Artillerie               249 hoofden 
Genie & Pioniers  143 hoofden (hiervan 112 inlanders) 
Ambúlance             52 hoofden 
Totaal                 1679 hoofden 
 
Zoo dat het geheel personeel der Expeditie heeft bedragen: 
                2785 Europeers 
                1474 Inlanders 
Totaal      4259 
    



 122 

Kleding Wapening en Uitrusting 
De Troepen Zijn bij derZelver Inscheeping van alle deze Artikelen Goed 
voorzien geweest, alles volgens de bepaalde reglementen, de Wapening 
Groote en kleine Uitrusting in de best mogelijke Staat. 
 
Tractementen en Soldijen 
De Tractementen der Officieren en Soldijen der Manschappen Zijn voor het 
vertrek der Expeditie van batavia wat de Armee betreft twee maanden vooruit 
ontvangen te weten tot Ultimo Junij, de tafel Gelden der Zee Officieren 
insgelijks: De troepen welke te Banca Zijn ingescheept altien waren reeds twee 
maanden Zonder betaling geweest. 
 
Mond Behoeften Drinkwater en Brandhout 
De Oorlogsvaartuigen welke van Java Zijn Gekomen waren voor 3 a 5 
maanden van Deze Artikelen voorzien, de transport Schepen ieder voor Zes 
weken Berekend na de Sterkte van de aan boord Zijnde Detachementen. De 
Scheepen Elizabeth Johanna, Emerentia en Jislie hebben vivres en water voor 
ruim Zes weken aangebragt, Zoo dat de Expeditie voor meer dan Drie 
maanden was voorzien, en later Zijn nog twee Scheepen met Mondbehoeften 
aangekomen als de Emile en de Fredrik Hendrik. 
 
Ambulance 
Voor De Zieken en Gekwetste is De meest mogelijke Zorg gedragen, het Schip 
de Adm: Brüsker is door de Zorg van de Chirugijn Majoor Cornelissen en van 
Raalten te batavia tot een Ambulance ingerigt en van al het benodigde als 
geneesmiddelen, Ziektekost en fournituren goed voorzien ter Rede Muntok is 
het afgekeurde fregat Wilhelmina mede tot een Hospitaal Schip gebezigt, en 
na de actie van den 20ste Junij is het Schip Race Horce ook nog tot een 
Ambulance ingerigt. 
 
Materieel der Artillerie 
De Veld Artillerie bestond uit 18 veldstukken van verschillende kalibers en 
daar onder werp geschut, voorzien van een Smits wagen, 3 a 400 Schoten 
voor ieder Stuk, een ruime hoeveelheid Scherpe Patroonen vuursteenen en 
meer andre oorlogs behoeftens. De Scheepen waren mede Goed en ruim 
voorzien, en het Materieel Der Artillerie is met Zeer veel zorg verzameld 
ingepakt en ingescheept, zodanig dat ieder voorwerp gemakkelijk verkregen 
kon worden. 
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Materieel der Genie 
Dit Belangrijk gedeelte was Samengesteld uit alle mogelijke Instrumenten en 
Gereedschappen Zoo voor Pioniers als voor Timmerlieden en Metzelaars, alles 
was met Zorg ingepakt en ingescheept in het Schip Kambang Jattij, te Muntok 
waren Trachines en Schanskorven ingenomen en onderweg heeft men 
Stormladders aangemaakt. 
 
Noten: 
Voor zover niet anders aangegeven zijn alle noten ontleend aan de bronnen uit Het 
Nationaal Archief in Den Haag. 
1. inv. 2.01.31, ar.nr. 6 f 184 
2. inv. 2.01.31, ar.nr. 6 f 166 
3. inv. 2.01.31, ar.nr.4 f 299 
4. inv. 2.01.30, ar.nr.249 

5. inv. 2.01.31, ar.nr. 3  f 360 en f 565 

6. inv. 2.01.30, ar. nr. 298 

7. inv. 2.01.30, ar. nr. 310 
8. inv. 2.01.30, ar. nr. 1024 
9. inv. 1.01.47.14, ar. nr. 4 en 5 (J.P.D. Scheidius Admiraliteitscollege) 
 

Militaire Willems Orde 
In de publicatie in ,De Locomotief' wordt tevens melding gemaakt dat 
Johannes Nicolaas Olijve gedocoreerd was met Militaire Willems Orde, 
ingesteld in 1815 door Koning Willem I. 
In de fiches van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag vond ik zijn 
benoeming als volgt luidende: 
J.N. Olijve  M.W.O. 4e klasse, benoeming 7 mei 1822 nr. 29 
Luitenant ter Zee der 1e klasse van de koloniale Marine, wegens zich 
bijzonderlijk hebben onderscheiden bij de roemvolle Overwinning op den 
Sultan Machmoed Badaroedin de Palembangsche Expeditie. 
 

Deel 3: Genealogie  
 
I. Jan (Johannes Nicolaas) Olijve, geb. ca. 1750 Genua (Italië?), 
luitenant koninklijke marine 1795-1804, gesneuvelt in de nacht van 24 op 
25 maart 1804 voor Zierikzee, tr. Rotterdam 25-07-1779 met Sophia van 
Velthoven, geb./ged. Leiden 06-01-1749 (doopget. Johannes van Rooyen), 
overl. Vlissingen 03-06-1820, dr. van Arnoldus van Velthoven en Gertruda 
Teeuwes. Na hun huwelijk vestigt het echtpaar Olijve zich op de Singel op 
den hoek van de Kerklaan even buitjen dem Stadt Rotterdam. 
Uit dit huwelijk: 

1. Geertruij Olijve, geb./ged. Rotterdam 20-04-1780 (RK), doopget. Piter 
van Velthoven en Geertruij Teewisse, overl. Vlissingen 05-03-1854, 
ongehuwd, heeft een buitenechtelijk kind Jean Baptiste Olijve, geb. 
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Vlissingen 28-05-1811, overl. in het hospitaal te Weltevreden (Java) 
21-03-1878. 

2. Joannes Nicolaas Olijve, volgt IIa. 
3. Albertis Olijve, geb./ged. Rotterdam 08-09-1788 (RK), doopget. 

Albertis van Dijk en Jolanda van Duisteren, matroos koninklijke 
marine later koloniale marine, overl. Soerabaja 16-04-1851. 

 

 
Stadstrouw Jan (Johannes Nicolaas) Olijve en Sophia van Velthoven 

 
IIa.  Joannes Nicolaas Olijve, geb./ged. Rotterdam 19-09-1786 (RK), 
doopget. Joannes Smits en Wilhelmina Velthoven, overl. Batavia 17-01-
1855, begr. Batavia op het kerkhof Tanah Abang afd. 10, gepensioneerd 
kapitein-ter-zee, haven-en equipagemeester (=ambtenaar belast met het 
beheer over de uitrusting van schepen), tr. Batavia 05-03-1826 met 
Carolina Sophia Arnould, geb. Namen (België) 27-11-1804, overl. 
Batavia 01-08-1868, dr. van Desiré Pierre Joseph wed. van Antoine 
Theodore Raaff. Voor zijn huwelijk had Johannes Nicolaas Olijve bij zijn ex 
matre de vrije onchristenvrouw Kadia, een buitenechtelijk dochter: 

1. Sophia Geertruida Olijve, geb. Batavia 29-12-1924, overl. Batavia 23-
07-1904, tr. Batavia 17-03-1841 met Pieter Jacobus Serlé, geb. 
Middelburg 05-08-1813, overl. Soerakarta 26-10-1881. 
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Uit het huwelijk: 
2. Josephina Carolina Sophia Janna Margaretha Olijve, geb. Batavia 17-

12-1826, overl. Brussel 25-02-1910, tr. 1. Batavia 01-06-1850 met 
Ludwig Scheider, geb. Abony (Hongarije) 12-04-1822, overl. 16-07-
1861. Tr. 2 Soerakarta met Jhr. Henri Louis Leyssius, geb. Utrecht 13-
12-1819, overl. 27-05-1887. 

3.  Johannes Desiré Olijve, geb. Soerabaja 04-12-1829, overl. Batavia 07-
10-1900, tr. Batavia 18-07-1855 met Yva Marie Eudoxie de Fisicat, 
geb. Port Louis (Mauritius) 20-06-1838, overl. Batavia 24-08-1907. 

4. Julie Henriette Victorine Olijve, geb. Batavia 15-12-1831, overl. 
Batavia 26-01-1840. 

5. Josephine Charlotte Olijve, geb. Batavia 30-05-1834, overl. Batavia 28-
01-1840. 

6. Marie Jeanne Olijve, geb. Batavia 01-09-1836, overl. Batavia 01-01-
1838. 

7. Jeannette Philippine Olijve, geb. Batavia 11-05-1839, overl Batavia 04-
10-1840. 

8. Cecile Marie Olijve, geb. Batavia 27-11-1841, overl. St. Gilles/Brussel 
(België) 17-06-1921, tr.Djokjakarta 22-05-1860 met Gerardus Marinus 
Jordens, geb. Leiden 30-12-1834, overl. plaats en onbekend. 

  

 
Inschrijving doop Johannes Nicolaas Olijve 

 
 
Bron: Gedeeltelijk uit: De Indische Navorscher jaargang 5, 1992 nr. 3. 
 
In de Javaansche Courant No 12 van zaterdag 10 februari 1855 staat de volgende 
oproep. 
Nagelaten Boedels 
Debiteuren en crediteuren in den boedel van wijlen den Wel Edel Gestrengen heer J.N. 
Olijve, worden verzocht drie maanden na dato dezer, aangifte of betaling te doen aan: 
De Testamentaire Executrice Wed. C.J. Olijve 
Batavia den 9 den februari 1855 
 
Drie jaar na het overlijden van Johannes Nicolaas Olijve. 
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Inv.nr. 683, toegangs nr. 2.10.02 
Brief gedateerd 28 januari 1858: Aan de Minister van koloniën te ’s 
Gravenhage. 
Mevrouw Weduwe J.Kalb, Hoedenmaakster wonende in de gemeente Den 
Helder schrijft: 
1. Zij heeft vernomen dat de Heer J.O. Olijven Luitenant Colonel 

Havenmester te Batavia is overleden. 

2. Dat zij als erfgenaam haart Vaders in het bezit is eener 

Schuldvordering ten laste van den Heer J.O. Oleijven. 

3. Verder vraagt zij: Als genoemde Heer werkelijk is overleden, 

wie zich als dezelfs erfgenaam bij het Departement hebben doen 

kennen teneinde bij dezen de Vordering in te leveren 

                                                                                 

Getekend De Wed. Kalb – van den Berg 

 

Als antwoord krijgt mevrouw wed. J. Kalb van de Minister van koloniën 
gedateerd 8 februari 1858 Nummer 12. Dat Johannes Nicolaas Olijve 
vermoedelijk de door haar  bedoelde J.O. Oleijven den 17 januari 1855 te 
Batavia is overleden als toen Lid in het Hoog Militair Gerechtshof van 
Nederlandssch Indië, dat blijkens de Javaansche Courant van 12 Februari 
1855 nr.12 door de Testamentaire Executrice in zijnen boedel de Weduwe 
C.J. Olijve onder dagtekening van Batavia 9 februari 1855, eene oproeping 
van debiteuren en Crediteuren is gedaan. 
 
Geraadpleegde bronnen en archieven: 
Genealogische familieblad Olijve: 2e jrg, nr.1 januari 1992 
Genealogische familieblad Olijve: 2e jrg, nr.2 mei 1992 
Genealogische familieblad Olijve: 2e jrg, nr.3 september 1992 
Krantenfoto Fort Rammekens: Dagblad voor Westfriesland 25-11-2006 
De Indische Navorscher: jrg. 5 (1992( nr.3 
Het Nationaal Archief: Den Haag 
Koninklijke Bibliotheek: Den Haag 
Centraal Bureau voor Genealogie: Den Haag 
Verenigingscentrum Nederlandse Genealogische Vereniging, in de toenmalige 
Promerskazerne te Naarden, sinds maart 2000 gevestigd te Weesp 
Gemeente archief Rotterdam 
Gemeente archief Vlissingen 
Archief Ministerie van Defensie: Marine Staf, Afd. Maritieme Historie 
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Ondernemers te Alkmaar 
(door Cor de Boer) 
 
Postkoets 
 
Het was geen plezierreis om per diligence te reizen. Wegen, die bestraat 
waren, kwamen niet of nauwelijks voor, karrensporen gaven de route aan. 
De postkoets bood weinig comfort en weinig ruimte voor mens en bagage. 
Nicolaas Beets schreef over zijn reis per postkoets : 
“Dikwijls denken wij eronder het dooreenwerpen onzer ingewanden, met 
bekommering aan wat gelukkiger zou zijn, dood of levend eruit te komen”. 
Zijn reisverslagen /gedichten geven veel informatie over de 
omstandigheden, plaatsen en personen. 
Zo beschreef hij zijn reis per diligence van Alkmaar naar Haarlem. 
“In den ouden bolderwagen, 
  Die van Alkmaar op Haarlem rijdt, 
  In den wagen van der Hagen,  
  Gebruik ik voortreflijk mijn tijd.” 
 
Van der Haagen, stalhouder te Alkmaar, krijgt op 8 september 1821 een 
vergunning voor de postkoetsdienst Alkmaar-Haarlem. 
De postkoets vertrok dagelijks uit Alkmaar om 8.00 uur en 16.00 uur. Van 
paarden werd verwisseld in Castricum, Velsen en Noorddorp. 
 
Johannes  
 
Johannes Matthijsz. van der Haagen is zijn volledige naam. Gedoopt op 8 
januari 1782 te Den Haag, overleden op 12 april 1850 te Alkmaar. 
Zijn carrière begint als trompetter bij het 2e bataljon Bataafse Infanterie. Het 
is onduidelijk of zijn eerste huwelijk in Friesland plaatsvond. In 1803 wordt 
in Alkmaar vermeld Johannes van der Haagen weduwnaar van Meija 
Haringa. 
 
Op 15 juni 1806 wordt zijn tweede huwelijk voltrokken met Isabella 
Thomasdr. Smit , 19 jaar oud en geboren op 7 februari 1787 te Alkmaar. 
Johannes zal zeker in de beginjaren van zijn postkoetsdienst zelf gereden 
hebben. In 1822 is zijn beroep voerman, het adres Waagplein 9. Samen met 
zijn vrouw woont hij daar met vijf kinderen. Als eigenaar en hoofdbewoner 
wordt Jannetje Willemsdr. vermeld (schoonmoeder van Johannes), oud 60 
jaar, weduwe van Thomas Jansz. Smit en ook van Gerrit Bosman. 
Inwonende dienstmeid Wilhelmina Bosman oud 23 jaar. 
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Herbergen 
 
De herbergen, logementen en taveernes waren in vroegere eeuwen alle 
gevestigd rond de stadspoorten en waterwegen. Eén van de stadspoorten in 
Alkmaar was de oude Kennemerpoort aan het eind van de Koorstraat bij de 
brug over de Oudegracht. In de Koorstraat waren herbergen, logementen, 
hoefsmid, koffiehuis, smederij Pesser en stalhouders gevestigd o.a. de 
logementen het “Gulden Vlies”, “de Toelast” en “de Roode Leeuw”. De 
concurrentie tussen de eigenaren van deze logementen was groot. Zo was er 
in een koopakte van 1728 bepaald dat een  pand in de Koorstraat niet 
verkocht mocht worden aan de eigenaren van “het Gulden Vlies” of de 
“Roode Leeuw”. 
 
Johannes is een handige ondernemer, een telg uit het geslacht van de 
kunstschilderfamilie van der Haagen uit Den Haag. De bekendste 
kunstschilder was Joris van der Haagen( 1615-1669 ). Als kastelein / 
stalhouder te Alkmaar koopt en verkoopt hij diverse malen herbergen, 
logementen, koffiehuizen en zelfs een schouwburg. Op 6 maart 1823 wordt 
de schouwburg aan de Korte Nieuwsloot gekocht voor f. 600,--. verkoper het 
toneelgezelschap “Leerzaam Vermaak” 
Op 22 december 1827 koopt Johannes herberg “de Toelast” aan de 
Koorstraat te Alkmaar. 
Van oudsher hebben herbergen en logementen wel een gelagkamer. Hier 
kon de maaltijd genuttigd worden of gewacht worden op het vertrek van de 
postkoets. De reizigers krijgen na hun reis met de postkoets van Johannes 
van der Haagen de mogelijkheid van verblijf en overnachting in zijn eigen 
herberg aangeboden. 
Johannes heeft zich zo van veel klandizie verzekerd. De Franse overheersing 
voerde o.a. ook regels in voor herbergiers en tappers. Op 11 januari 1819 
wordt deze in Alkmaar herzien. In dit reglement is een bepaling opgenomen, 
die ook nu nog zeer actueel is. Johannes dient zijn herberg om 23.00 uur te 
sluiten: “vanwege het groote misbruik tot late ongeregelde uren in de 
nacht”. 
“De Toelast” wordt door Johannes en zijn vrouw Isabella gerund tot zijn 
overlijden op 12 april 1850. Isabella Smit, dochter van Thomas Smit, bode 
van het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en 
West-Friesland, is al twee jaar eerder overleden. 
De kinderen nemen de herberg over, één van de zoons Thomas start aan de 
overzijde van de Koorstraat een eigen herberg “de Roode Leeuw”. Het 
adresboek van 1882 vermeld: J. van der Haagen, handelaar in wijn, likeuren 
enz., winkelier in sigaren, verhuurder van paarden en rijtuigen. Dit is 
Johannes jr., de jongste zoon van Johannes en Isabella. Hij heeft zijn bedrijf 
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eveneens in de Koorstraat op de hoek Koorstraat / Oudegracht. Zijn bedrijf 
draagt een gevelsteen met hierop een zwart varken. 
Zoon Cornelis, kaashandelaar in Alkmaar vertrekt in 1862 naar Den Helder. 
Hier begint hij een herberg aan het Havenplein. Zijn zoon Johannes, naar 
opa vernoemd, is rond 1900 koffiehuishouder aan de Rijksstraatweg te 
Alkmaar. 
 
Sporen  
 
De postkoets tussen Alkmaar en Haarlem is na 1867 opgeheven. Met de 
komst van de treinverbinding verdween zijn bestaansrecht.  Zoon Cornelis 
werd beambte bij de Hollandse IJzerenspoorwegmaatschappij. “De Toelast” 
in de Koorstraat is in 1918 gesloopt. Wat nu nog rest aan stoffelijke 
herinneringen is het pand op de hoek Koorstraat / Oudegracht. Wilhelmina  
Kamper, weduwe van Johannes van der Haagen jr., verkoopt winkel met 
onroerend goed op 22 mei 1888 aan Willem Hubertus Pels, wijnhandelaar. 
  

  
De pastelportretten 54 X 46 cm van Johannes van der Haagen en zijn tweede vrouw met 
de typische oude Westfriesche kap. De portretten zijn mogelijk gemaakt bij het 25-jarig 

huwelijk (1831) 
 
Johannes Matthijsz van der HAAGEN, gedoopt op 08-01-1782 te Den 
Haag, overleden op 12-04-1850 te Alkmaar.  
Gehuwd (1) circa 1801 te ? Echtgenote is Meija HARINGA, geboren circa 
1781. 
Gehuwd (2) op 15-06-1806 te Alkmaar met Isabella Thomasdr SMIT, 19 
jaar oud, geboren op 07-02-1787 te Alkmaar, gedoopt (Geref.) op 
11-02-1787 te Alkmaar, overleden op 30-01-1848 te Alkmaar.  
 
Kinderen van Johannes Matthijsz. van der Haagen en Isabella Thomasdr. 
Smit: 
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1.  Matthijs, geboren op 20-12-1806 te Alkmaar, overleden op 

22-05-1810 te Alkmaar op 3-jarige leeftijd. 
2. Jeannette Christina, geboren op 19-05-1809 te Alkmaar, gedoopt 

(Geref.) op 21-05-1809 te Alkmaar. 
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 18-02-1827 te Alkmaar met Cornelis 
SCHUT, 21 jaar oud, onderwijzer, geboren op 20-06-1805 te 
Krommenie. Cornelis Schut was in 1830 onderwijzer te Castricum. Op 
1 Oktober 1859 is hij met zijn gezin naar Amsterdam vertrokken. 

3. Anna Jacoba, geboren op 09-04-1810 te Alkmaar, gedoopt (Geref.) 
op 15-04-1810 te Alkmaar. 

4. Matthijs, geboren op 06-12-1811 te Alkmaar, overleden op 
09-06-1814 te Alkmaar op 2-jarige leeftijd. 

5. Thomas Johannes, geboren op 03-01-1813 te Alkmaar, overleden 
op 30-03-1813 te Alkmaar, 86 dagen oud. 

6. Thomas Johannes, logementhouder, geboren op 28-02-1814 te 
Alkmaar, overleden op 23-10-1852 te Alkmaar op 38-jarige leeftijd. 
Met zijn broer Johannes mede -eigenaar van de diligencedienst van 
Alkmaar naar Haarlem. 
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-04-1838 te Alkmaar met Jannetje 
van DAM, 23 jaar oud, geboren op 08-02-1815 te Alkmaar, overleden 
op 16-10-1884 te Schagen op 69-jarige leeftijd, Zij is vertrokken op 7 
juni 1879 naar Haarlem. 

7. Frans Coenraad, geboren op 16-03-1816 te Alkmaar, overleden op 
02-04-1816 te Alkmaar, 17 dagen oud. 

8. Matthijs Jacobus, geboren op 06-08-1817 te Alkmaar, overleden op 
22-08-1817 te Alkmaar, 16 dagen oud. 

9. Christina Wilhelmina, geboren op 29-01-1819 te Alkmaar, 
overleden op 21-09-1856 te Beverwijk op 37-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-05-1842 te Alkmaar met Adam 
Lodewijk HEIL, 22 jaar oud, geboren op 22-06-1819 te Beverwijk, 
overleden op 09-08-1886 te Amsterdam op 67-jarige leeftijd. 

10. Cornelis van der HAAGEN, koopman, geboren op 03-11-1820 te 
Alkmaar, overleden op 23-12-1885 te Den Helder .  
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 06-05-1841 te Oude Niedorp, uit 
dit huwelijk circa 7 kinderen met Grietje de JONGH, 19 jaar oud, 
geboren op 13-10-1821 te Zijdewind, overleden op 03-04-1849 te 
Alkmaar op 27-jarige leeftijd. 
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 14-09-1851 te Alkmaar met 
Grietje ZWART, 21 jaar oud. 

11. Pieter, Heelmeester, geboren op 18-09-1821 te Alkmaar, overleden 
op 07-09-1877 te Amsterdam op 55-jarige leeftijd. Hij  werkte eerst in 
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Alkmaar en  later in Amsterdam  aan de Kloveniersburgwal als chirurg.  
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-06-1846 te Amsterdam met 
Helena Hendrika de ROEVER, 19 jaar oud, geboren op 
29-08-1826 te Amsterdam, overleden op 25-08-1914 te Amsterdam op 
87-jarige leeftijd. 
11.Willemina, geboren op 09-02-1823 te Alkmaar, overleden op 
14-07-1823 te Alkmaar, 155 dagen oud.13. 

12. Johannes, logementhouder, geboren op 15-08-1825 te Alkmaar, 
overleden op 05-12-1884 te Alkmaar op 59-jarige leeftijd. Johannes 
was eigenaar van hotel "de Toelast" te Alkmaar en mede eigenaar van 
de diligencedienst van Alkmaar naar Haarlem. Hij trekt zich op 
1-8-1876 uit de zaken terug. Hij woont tot zijn overlijden op de 
Oudegracht 222 te Alkmaar. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-04-1851 te Hoorn met 
Wilhelmina KAMPER, 21 jaar oud, geboren op 24-01-1830 te 
Alkmaar, overleden op 20-06-1918 te Alkmaar op 88-jarige leeftijd. 
Vader Christiaan Kamper geboren circa 1793, moeder Maartje Numan 
geboren circa 1795. Christiaan Kamper van beroep schipper. 
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Aan dit nummer werkten mee….. 
 
 

Frouwien Schoonhoven-Wubbenhorst, Jaap Iepenga, Gerri Kind-Renskers, 
Peter Swart, José Schenk, Marijke van Teunenbroek–Land, Arjen de Kievit, 
Nico van der Knokke, Marcel van de Cnocke, Lourens Olijve en Cor de Boer. 
 
Wij nodigen u uit wetenswaardigheden op papier of in een computerbestand 
te zetten. Heeft u hulp nodig bij vormgeving van uw gegevens, neem dan 
even contact op met één van de redactieleden. U bent van harte welkom. 
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