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Verslag lezing:  
Familie Van Bohe(e)men vóór de Tachtigjarige Oorlog 

Door: Jan Leeuwenhoek                       17-9-2019 
  

Lezing door de heer Peter van Boheemen op 17 september 2019 
inzake de familie Van Bohe(e)men vóór de Tachtigjarige Oorlog. 
 

De heer Van Bohemen, voorzitter van de afdeling Betuwe van de NGV,  
geeft aan al lang bezig te zijn met onderzoek naar zijn familienaam. Na 
zijn pensionering heeft hij meer tijd gekregen om alle verzamelde 
gegevens op een rij te zetten. Zijn uitdaging werd om heel ver terug te 
gaan: vóór de tachtigjarige oorlog.  
Hoe was het begin? Als aan zijn vader werd gevraagd “Van wie ben je 
er een?”dan was het antwoord: Piet van Piet van Piet. Inderdaad vond 
hij vijf maal Petrus op een rij….. De achternaam wordt op verschillende 
wijze geschreven; soms met één en soms met twee maal een “e” en 
soms “van” en soms zonder “van”. Verreweg de meeste Van 
Boheemens komen uit Zuid- en Noord Holland. De bakermat is Den 
Haag, Eikenduinen en omstreken, zoals Monster. Er zijn nu tien takken 
met circa 750 familieleden. Meest Rooms Katholiek, maar ook 
Protestants. 
 

Voorouder Dirk Jansen van Bohemen was in 1641 bouwman en 
pachter op de boerderij Bohemen in Eikenduinen. Peter laat een oude 
foto zien van de boerderij uit 1940. Inmiddels is de boerderij al lang 
verdwenen  door de uitbreiding van Den Haag. Hij vond in het 
onderzoek, dat Dirk een broer had en ook twee zusters. Ook kwam hij 
de naam Vercroft hierbij tegen. Hij vond een cruciale aanwijzing: 
Maarten Gerrits Vercroft is dezelfde persoon als Maarten Gerrits van 
Bohemen.  
 

Wie is nu de vader van Dirk Jansen van Bohemen? Dirk pachtte de 
boerderij van een duo (deurwaarder Jacob Starck en secretaris Johan 
Pusticq van het Hof van Holland) die de boerderij in 1592 hadden 
gekocht. Toen werd Jan Cornelisz. als pachter genoemd. Kon dat de 
vader van Dirk zijn? Een huwelijksaantekening uit 1623 van de 
Gereformeerde Kapel van Wilsveen en een transportacte uit het RA 
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van Monster van 2-2-1638 gaven veel familierelaties prijs. Hij kon 
concluderen, dat Jan Cornelis Simonszn de vader is van Dirk Jans van 
Bohemen. Dit bracht hem een stuk verder. Via aanwijzingen dat 
Maarten Simonsz een broer was van Cornelis Simonsz kon hij verdere 
gegevens vinden. 

Foto: Sytske Visscher 
 

Bij het verdere onderzoek gebruikte de heer van Bohemen meerdere 
oude bronnen, zoals de penningkohieren van Monster, het kaartboek 
van de Abdij Leeuwenhorst in 1631, de gegevens van de Abdij van 
Loosduinen 1569-1597 en het archief van het Hof van Holland.  Zo 
komt hij via Sijmen Jan Philips, waarvan de erfgenamen (w.o. Cornelis 
en Maarten) compareren in 1559, bij Jan Philips uit, die in 1486 huwde. 
 

Peter geeft aan dat er in deze vroegere eeuwen weinig schriftelijke 
bronnen aanwezig zijn. Dat betekent dat harde bewijzen van 
familierelaties er vaak niet zijn. Door een combinatie van gegevens, 
kan je wel vaak tot aannemelijke verbanden komen. In zijn publicatie 
vorig jaar in Ons Voorgeslacht (2018, nr. 5 pag. 173-222) over de 
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familie Van Boheemen heeft hij de resultaten van zijn onderzoek tot 
nu toe vastgelegd en geeft hij ook aan wat hard is en waar nog 
vraagtekens zijn. Hij hoopt nog veel info te halen uit het omvangrijke 
oude archief van Monster waar ook nog 14e eeuwse bronnen in 
aanwezig zijn. Kan je dan misschien nog verder terug gaan, bv. tot de 
Hoekse en Kabeljauwse twisten? Een mooie uitdaging! Als tip verwijst 
hij ook naar de site van Hogenda, die veel oude bronnen bevat. 
Mauring Roest dankt Peter van Boheemen hartelijk voor zijn verhaal. 
Het geeft aan dat er nog veel oude  -weinig gebruikte-  bronnen zijn, 
waarbij je verder terug kunt gaan dan gebruikelijk wordt gedaan. 
 


