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Dit tijdschrift wil met behulp van artikelen over de kleine geschiedenis
van Nederland in eerste instantie de genealoog meer inzicht geven in
het dagelijks leven van onze voorouders.
Daarnaast worden ook nieuwe ontwikkelingen in en rond de genealogie
aangekaart.
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Zo ben ik heel erg benieuwd naar uw oordeel over het
hoofdartikel over de slavernĳ in Barbarĳe. Was u er van
op de hoogte dat daar ook duizenden landgenoten gedwongen aan het werk zĳn gezet? Er was dan wel een
mogelĳkheid van vrĳkoop maar daar kwam niet iedereen
voor in aanmerking of kwam simpelweg te laat.
Nog een min of meer 'actueel' artikel is dat over Sinterklaas: ik hoop dat u het interessant vindt. Rest me nog
te zeggen dat ik ga overstappen op een ander lettertype, nl 'Helvetia-Neue', versie dun of licht. U kunt er al
kennis mee maken op de pagina’s 2, 28 ev en 38.
Tot slot wil ik u attenderen op het stukje 'Nieuwe abonnees gezocht' op pagina 12: Misschien kunt u iemand
verleiden tot het aflsluiten van een abonnement. Het zal
u ongetwĳfeld bekend zĳn dat de meeste tĳdschriften het
moeilĳk hebben: het is krimp wat de klok slaat.
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J. Ogilby 'Salee' 1670

DE 'VERGETEN' SLAVERNIJ IN BARBARIJE
Dick Kranen
Tijdens het doorzoeken van het Gelders Archief en dan met name het archief van het
Hertogdom Gelre en de Graafschap Zutphen kwam ik op zeker moment de volgende omschrijving van een archiefstuk tegen:

Brieven, ontvangen van overheden in de steden
en ten platten lande, bevattende opgaven van
ingezetenen, die zich in slavernij bevinden te
Salée in Barbarije (Marokko), 1742, 1743.
(1)
Dit onderwerp hield me al een poosje bezig na
een eerdere vondst van een ontsnappingsver1

2

haal van een aantal Engelse zeelui uit een jarenlange slavernij in Algiers2. Omdat ik benieuwd was naar de inhoud heb ik het stuk laten scannen. Dat is inmiddels gebeurd, waardoor het voor mij mogelijk werd de tekst te
downloaden en uit te zoeken waar het om te
doen was.
Het kwam er op neer dat de Gelderse Rekenkamer op verzoek van de Staten Generaal d.d.
11 juli 1742 de 'Heren Raden van het Vorstendom
Gelre en het Graafschap Zutphen' verzocht bij de
steden en heerlijkheden in het Gelderse te informeren of er ten eerste misschien één of
meer slaven in Salée in Marokko gevangen zit-

Gelders Archief, Archief Hertogdom Gelre en Graafschap Zutphen,Toegangsnummer: 0124,
Inventarisnummer: 1127
William Okely en zijn maten ontsnapten in 1644 uit Algiers m.b.v. een bootje gemaakt van canvas.
Ze hervonden de vrijheid op Mallorca. Hebt u belangstelling voor dit verhaal?
Zend me een mailtje en ik zend het u (digitaal) toe.
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ten die afkomstig zijn uit onze provincie, en of
er ten tweede geld is ingezameld of toegezegd,
voor de lossing van die slaven.
De ingezamelde gelden kunnen dan via het
Comptoir Generaal van de Unie worden gebruikt voor het daartoe bestemde gebruik.1
De meeste antwoorden zijn negatief, zoals die
van Wageningen, d.d. 29 oktober 1742:
Edele Heeren,
Wij hebben uw missive van 25 september
(1742) in goede orde ontvangen. Daarin lezen
we dat u verzoekt geinformeerd te worden of er
misschien één of meer slaven in Salée in Marokko gevangen zijn die afkomstig zijn uit onze
stad of jurisdictie.
En of er ook geld is ingezameld of toegezegd,
voor de lossing van die slaven.
Ons antwoord kan kort zijn.
Na de gebruikelijke bekendmaking van uw vragen is niet gebleken dat er slaven uit onze stad
en jurisdictie die hier geboren of gewoond
hebben, zich in Salée bevinden. Ook is geen
geld verzameld of toegezegd.
We hopen hiermee uw vragen voldoende te
hebben beantwoord en bevelen wij u in de protectie van de Allerhoogste aan.
w.g. Burgemeesters, Schepenen en Raden der
Stad Wageningen,
A. Wicherts, secr.
Dergelijke brieven, verzonden door het wettig
gezag in Harderwijk, Elburg, Oldebroek, Veluwezoom, Beesd & Renoy, Nijmegen, Rosedaal,
Borculo, Zutphen, Lathum, Dieden, Doetinchem, Overbetuwe, Doorwerth, Arnhem, Enghuisen en Ophemert, kwamen bij de 'Heren
Raden' binnen.
De enige plaats die iets te melden had
was Apeldoorn
Rozendaal, 17 april 1743
Edele Heeren,
Ingevolge uw verzoek heb ik door de respectieve Schouten in mijn Landdrostambt overal la-

ten informeren of er ook ingezetenen waren
gevangen en in slavernij gehouden te Salée of
Marokko.
En of er voor hen collectes of inschrijvingen
waren gehouden.
Na ruim de tijd (!) genomen te hebben alle mogelijke informaties in te winnen, bleek dat in
onze negen Ambten niet het geval te zijn.
Alleen uit het Ambt Apeldoorn is iets te melden, zie daarvoor de bijgaande Memorie.
Hiermede vertrouw ik aan uw intentie voldaan
te hebben,en beveel u aan in de bescherming
van de Allerhoogste,
Uw dienaar
L.A. Torck,
Landdrost van Veluwe,
Memorie
In 1729 of 1730 zou door een Saléesche rover,
een Engels koopvaardijschip, dat koers zette
van Amsterdam naar Nieuw Nederland, genomen zijn.
Tot slaaf gemaakt en opgebracht te Salée zijn
de volgende personen:
• Hendrik Willemsz en Elsje Heijmerix2 e.l.3;
• Tonis Jansz en Hendrikje Heijmerix e.l.;
• Janna Polman, jonge dochter;
Allen geboortig uit het Kerspel Apeldoorn.
Tonis Jansz en Janna Polman zijn in slavernij
onder Salée gestorven.
Maar Hendrik Willemsz, Elsje Heijmerix en
ook Hendrikje Heijmerix zouden in 1733 of
1734 gelost zijn door een Engelsman die hen
mee genomen heeft naar Londen van waar zij
teruggegaan zijn naar huis.
Thans wonen ze nog steeds in het Kerspel
Apeldoorn.
Voor deze lossing zijn geen penningen gecollecteerd, toegezegd of betaald.

Archief Geld. Rekenkamer, toegang 0012, inv. nr. OS25, pag. 880/1 (1742)
Elsken (Elsje) Heijmerix is geboren op 3-10-1694. Ouders Heimerik Cornelis en Gerretien Hendriks.
Elsje is overleden vóór 20-8-1767. In 1757 bleek ze volgens een acte weduwe van Henrick Willemss te zijn.
3 Echtelieden
1
2
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Wat is er over deze en dergelijke 'gevallen' in de kranten te vinden?
Via DELPHER vond ik uit de jaren 1720
-1740 het volgende.
(De gebruikte zoektermen zijn Salee,
slaaf en slaven)
In enkele kranten vond ik al vrij snel gegevens
die lijken op de informatie in de bovenstaande
Memorie. Het zou zo maar kunnen dat de
Apeldoorners begrepen zijn in de term Hollanders, te meer daar er sprake is van een schip dat
onderweg was naar New York. (11-9-1726)
Opmerkelijk dat de Apeldoorners landverhuizers waren. Helaas is er in het Apeldoorns archief (CODA) niets te vinden over deze toch
niet alledaagse gebeurtenissen!
Verder moet ik nog opmerken dat er uit die jaren in de database van GENEAKNOWHOW
in de paragraaf Digitale Bronbewerkingen, passagierslijsten zijn te vinden. In ieder geval vanaf 1727 voeren er enkele malen per jaar,
meestal in de maanden augustus tot oktober,
schepen met landverhuizers, voornamelijk vanuit Rotterdam, met bestemming Philadelphia.
De aantallen passagiers varieren van enkele
tientallen tot wel 2 à 300.
Maar helaas, 'onze’ met naam genoemde
slachtoffers uit de Memorie, heb ik niet kunnen
vinden. Dat is natuurlijk wel logisch, een mogelijk aanwezige lijst met passagiers zal tijdens of
na de kaping wel overboord gegooid zijn.
Hieronder twee teksten uit 1726 waarvan vooral die van 11 september interessante informatie
geeft over, weliswaar niet bij naam genoemde,
tot slaaf gemaakte 'Hollanders'.
GIBRALTAR den 10. Augusty (1726).
Het laatst gemelde Engels schip, dat te Salee is opgebragt, is nevens het Volk en Goed, weder vry gegeeven,
behalven 2 Mans- en 4 Vrouws-Persoonen, welke onder
voorwendsel dat het Hollanders waren, tot Slaven gemaakt, en haare Goederen geconfisqueert zyn. Zoo bekomt men tyding van Tanger, dat een andere Saléese Rover ook genomen had een Engels schip, van Lisbon naar
Londen gaande, met 4 Hollanders, waar in zy 400
goude Cruzados gevonden hadden. Men verzekerd dat
het aanhouden of neemen van de Engelse scheepen door
1

Zo kon het toegaan bij een kaping
Toen zij (de zeerovers) zo dichtbij waren gekomen dat zij het Engelse schip konden
praaien, ontvouwde een matroos op het achterdek van het voorste schip een groene vlag
met halvemanen en sommeerde hen uit naam
van Algiers om zich over te geven. De zeerovers zwermden aan dek en d’Aranda (een in
Brugge geboren Spanjaard) zag een soldaat in
Turkse kleding voor hem staan, die hem in
het Vlaams toesprak, maar die een Engelse
renegaat bleek te zijn. 'Geduld, broeder, dit is nu
eenmaal de krijgskans' riep de overweldiger uit,
terwijl hij hem uitkleedde. 'Heden ik, morgen gij!'
Passagiers en bemanning werden samengedreven en naar de kaperschepen overgebracht, terwijl een prijsbemanning het koopvaardijschip op werd gestuurd. Het leek wel
een droom en de gedaanten om mij heen
schenen mij vreemde geesten toe, die angst,
verbazing en nieuwsgierigheid inboezemden.
Zij droegen vreemde kleren. spraken vreemde
talen;Turks, Arabisch, even goed als Spaans,
Frans, Nederlands en Engels. [..] De gevangenen waren verlamd van angst en vervuld
van boze voorgevoelens, toen zij werden weggevoerd naar Algiers, de slavernij tegemoet.
Bijna twee eeuwen lang werd ongeveer dezelfde tactiek toegepast om de Christenschepen te bestoken. Benoorden Ierland en zelfs
tot IJsland toe, in het zuiden naar de Canarische eilanden, in het westen op de Atlantische
Oceaan, zwierven de zeerovers op zoek naar
argeloze slachtoffers.[Chissold, pag. 8]
die Rover veroorzaakt is door een Fransse Renegaat,
Pilliet genaamd, die nu het opperste Gebied1 te Salee
voerd. [Leydse courant, 9-9-1726]
+++
Het meergemeld Engels schip tot Salée opgebragt, en vry
gegeeven, was van London na Nieuw-York gedestineert, en had de volgende passagiers aen boort, namentlyk ; 9 Engelse, en 11 Hollanders (te weeten 7
vrouwen en meysjens, en 4 manspersonen), 5 Joden, en
eene Jodinne, welke Hollandse en Joodse mannen en
vrouwen tot slaven zyn gemaekt. De brieven van Tetuan
van den 6 Augustus melden, dat de andere Saleese kaper,
die het Engels schip van Lisbon na London gaende, ge-

Gebied: gebieder, commandant
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Renegaat: afvallige van het Christelijk geloof en overgegaan naar de islam, deze zijn in
het algemeen het meest fanatiek.
De vaardigheden van de renegaten, evenals
de diensten van de gevangenen al dan niet
vrijwillig aangeboden, vormden een soort
technische bijstand die het Christelijke Europa zijn traditionele tegenstander schonk. Zij
goten en bemanden kanonnen, zij bouwden
en bestuurden schepen en voerden vele andere essentiële werkzaamheden uit, die de rovers
in staat stelden hun beroep uit te oefenen.
[Chissold, pag. 10]
Een hedendaags kaartje van Marokko, maar
alle genoemde plaatsen staan er op, behalve
Tafilet (Talifalt), dat ligt Z.O van Meknès
nomen had, al tot Salée gearriveert was, medebrengende de 4 Hollanders welke hy daer uyt geligt hadde, nevens 400 goude Cruzados ieder van 15, 5 pistoletten
ieder van 36 gulden, en eenige kastjens met goederen;
maer men heeft nog geen zeekere tyding, of deeze kaper
het Engels schip vervolgens ontslagen had of niet.
Zonder te melden of de Rover het Schip had laaten zeylen.
[Zowel in de ’s Gravenhaegse- als de Leydse Courant van 11- 09-1726]

De straffen waren niet mis
Een van onze Commissie vaerders1 heeft in de
voorleeden week een Portugees Schip met een lading hier
opgebragt. Zes Christen Slaven, die ondernomen hadden
zig met deVlugt te redden, zyn wedergekregen, en men
heeft hen tot Straf Stokslagen op den Rug en de Buyk
gegeven.en de Christen by welken zy zich geretireerd
hadden, heeft een groote Boete moeten betaalen. Een Italiaanse Slaaf betrapt zynde geworden by een Turkse
Vrouw is gedwongen geweest tot behoudenis van zyn
leven, Mahometaans te worden, en zig te laaten besnyden. [Leydse courant, 16-7-1727]
Het Spaanse klooster
In 'Barbarije' bevonden zich vergeleken met de
aantallen Spanjaarden, Fransen, Italianen. Portugezen en Engelsen, weinig Nederlanders.
Want onder de naar schatting 1 à 1,25 miljoen
personen die in de periode 1500-1800 tot slaaf
1

gemaakt zijn, bevonden zich 'slechts’ ongeveer
7 à 10.000 Nederlanders. (naar schatting)
Ook volgens de Amerikaanse historicus Robert
C. Davis zijn naar schatting tussen 1530 en
1780 tussen de 1.000.000 en 1.250.000 Europese slaven verhandeld. Deze aantallen zijn gebaseerd op schattingen en aannames, maar ook
andere historici noemen een aantal van 1 miljoen plausibel.
In het boekje dat de belevenissen van Jan Cornelisz Dekker beschrijft, is te lezen dat de Spanjaarden ter verzorging van vooral de Spaanse
slaven een klooster annex hospitaal hadden in
Tafilet.(Tafilalt) :
'Dit klooster is van veel dienst geweest voor de
Kristenslaven en is van den Koning van Spanjen ten dienste van den slaven gebout in den
jare 1696, in welke tijt daar omtrent veel
Spaanse slaven waren, want omtrent het jaar
1690 is de stad La Rassi (Larache, zie kaart) door

Jan Luyken (1684)
Rijksmusem RP-P-1896-A-19368-451

Een commissie (officiële toestemming) voor het kapen van schepen van (meestal) zeerovers
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Hollandse Slaven te handelen. [Leydse courant, 28-61728]

Uit Groot Memoriaal nr. 10, Stadsarchief Amsterdam
de Moren ingenomen en wierden al de inwoonders en soldaten bestaande wel 1770 menschen tot slaven gemaakt, sodat dit klooster is
gesticht voor de Spaanse slaven om haar godsdienst daar te oeffenen, waarbij ook een groot
hospitaal gebout is om de sieken te onderhouden.
Hierin bevinden haar somtijts wel 8, 10 ja wel
12 of 14 paters om de diensten te verrigten en
de slaven te verquikken, ja aan al de slaven
sonder onderscheyt wiert alle morgens een
kleyn broodje uytge-deelt.’ (pag. 77/78)
Via dit klooster was het ook mogelijk te corresponderen, en dat was van levensbelang! Zo
konden in het vaderland gerichte inzamelingsacties worden aangemoedigd.
Het vrijkopen van slaven
Meestal in verband met vredesonderhandelingen werden slaven gelost en/of in vrijheid gesteld (zie ook het bericht dd 28 sept. 1729):
Van Tetuan is tyding, dat Sr. George Russel, fijn Majesteyts Consul Generael [van Engeland] in Barbaryen,
den 16 September aldaar aengekomen en met groote eerbewijsingen na Mequinez1 geleyd was, daer by Audiëntie
by den keyser had gehad, die al de Engelse Slaven in
vryheyd had doen stellen.
[Oprechte Haerlemsche courant, 9-12-1727]
De Bacha2 van Tanger Hamete Benali by den nieuwen
Koning in gunst geraakt zynde, was naar Mequinez vertrokken, en men zeyde, dat hy by zyn terugkomst ordre en
instructien zouw medebrengen, om de vreede met de
Staaten Generaal te sluyten, en over het vrykoopen der
1
2

Gibraltar den 23. Augusty.
Na dat de Heer Russel, Ambassadeur van Groot-Brittannien, volgens het antwoord, dat hy te Mikenes van
den Koning had bekomen, naar Tanger vertrokken was,
om met den Bacha Hachmet, Gouverneur aldaar, wegens het uytwisselen of vrykopen der slaven te handelen, heeft die Gouverneur voor ieder Engelse Slaaf
300 Pond Sterling en 100 Quintalen Buyskruyd gevraagt, welke buytenspoorige eysch den Ambassadeur
genoodzaakt had, herwaards te keeren, zonder iets gereguleerd te hebben. Zyn Excell. heeft een Expresse naar
Londen afgevaardigt, om van alles verslag te doen, en
nader instructie te bekomen.
[Leydse courant, 28-9-1729]
BARBARIJEN
CEUTA den 1e July. De Commisssaris die van hier
naar Mequinez gegaan was, om het vry-koopen der
Christen Slaven by den Koning van Marocco Abdelmalek te reguleeren, is van daar hier terug gekomen, zynde
24 dagen onderweg geweest. Hy verhaald dat gemelde
Slaven voor dien Vorst gebragt zynde, zy hem voor de
voeten gevallen, en om haare vryheid gesmeekt hadden;
Waar op die monarch hen had geantwoord, 'dat hy gereed was, hen de vryheid te geeven, met de noodige paspoorten, om naar hun Land te keeren, mits dat hun Koning een Ambassadeur aan hem zouw zenden'. Van welk
antwoord aan zyn Katholyke Majesteyt, onzen Souvereyn, kennis is gegeeven. [..]
Men verstaat dat de nieuwe Koning van Mequinez drie
van zyne broederen heeft doen gevangen neemen, dat hy
100 Quintaalen zilver van hen eyscht; dat één van die
broederen Baccha van dit Campement geweest is, dat een
ander geboeid naar Tanger is gebracht, en dat de Barbaarse monarch geordonneerd heeft, den geen van gemelde
broederen, die zyn contingent tot de geëischte 100 Centner zilver niet zouw opbrengen, te onthoofden
[Leydse courant, 2-8-1728]
Moulay Ismail (ca.1645-22-3-1727).
In de teksten wordt hij Muley Abdelmalek genoemd. (zie afb.volgende pagina) Hij werd opgevolgd door zoon Moulay Ahmed. Er brak bij
de opvolging onmiddellijk een burgeroorlog uit
ten gevolge van rebellie van het zogenaamde
Zwarte Leger, v.m. zwarte slaven die zich aan
de machthebbers hadden verbonden. Er waren

Mequinez: Meknès
Bacha (pasja) : gouverneur
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zeven troonpretendenden
die het lukte
voor korte of
langere tijd de
macht te grijpen in de periode 1727-1757
Één van hen,
nog niet de
slechtste, Moulay Abdallah
was zelfs zesmaal Sultan
(1729–1734, 1736, 1740–1741, 1741–1742,
1743–1747 en 1748–1757)
In het boek van Maria ter Meetelen is te lezen
welke uitwerking de vele machtswisselingen
hadden op de behandeling van de slaven. In
haar geval hing de lossing van haar
gezin telkens weer aan een zijden
draadje als een nieuwe koning de
door zijn voorganger gemaakte afspraken terzijde schoof.

door authentique attestatien en recommandatien onderrigt, aen sijne Hoogheijt de Heer Zobby prins van Arabien tot verlossinge van voormelde hoogheijt sijne twee
broeders actueel in Turkeyen uytwijsens voorschreven attestatien gevangen kristene slaven, overgestelt op verscek
van de Eerw. Pater Minister der Trinitarissen tot sur la
Zarde bij Hoy eene somme van honderd pattacons en
heeft voorschreven Prins dit eygenhandig onderteekent.’
Over de toestand van de Christen-slaven het
volgende verslag:
Op heden den 17 Augusti 1769 voorgebracht zijnde
eenen brief van sekeren missionaris te Algyrs residerende,
inhoudende den droevigen staat der gevangene christene
slaven aldaer en namentlijk haaren grooten nood en gebrek van verschooning van noodig lijnwaet en andere
noodsaakelijkheijd die niet minder en sijn, dusdanig dat
dese christene gevangene slaven door de vuyligheijd als
moeten vergaan, waarop gedelibereert zijnde, zo ten aensien dat d'Eerw. Heer Hubens senior Canonik van Sint
Marten tot Luyck assureert de waarheyd van het vooraangehaalde etc. ... is goedgevonden
uyt de slavekas van dit aardsbroederschap ten eynde voorschreven vijftig
pattacons te doen tellen.[Maasgouw,

De paters Beggaerden
Op de voorzijde van het archiefstuk
dat hiernaast is afgebeeld lezen we:
Aertsbroederschap des Alderheylichste
Dreyvuldigheydt van die Verlossinghe der
gevanghene Christen Slaven, die by den
Turck ghevangen sitten, opgericht den 11
November 1646, in het Convendt der Paters vanden derden Regel van S[int] Franciscus genoempt die Beggaerde binnen die
Stadt van Maestricht etc.
Uit de verslagen van de Broederschap
In 1747 kreeg de Broederschap bezoek van een Arabischen Prins, die
hulp kwam vragen in deze streken
en tevens als aandenken zijn
handteekening plaatste in het register.
Deze heer 'hebben d'Eerwaerde Pater
Prior en d'Heeren Meesters, genoeghsaem
1

2

Aanwezig in het RHCL in
Maastricht, archief St. Nicolaas,
toegang 21.210-B nr 1989. De
Beggaerden hielden zich bezig
met de inzameling van gelden
voor het lossen van slaven.

sept. 1921]

SPANJEN
GIBRALTAR den 10 July. [..]
Men ziet hier de vertaalde Copyen
van drie brieven;
de eerste brief is van Muley Aly zoon
van Muley Abdelmalek regeerende
Koning van Marocco, aan den Pater
Beguin, Commandeur van de Orde de
la Mercy1, ofte de Barmhertigheid,
Gedeputeerde Generaal tot de vrykooping der gevangenen, en aan de andere
Fransse religieusen zyne Meedebroederen, zynde van den volgenden inhoud:
SALUT: Wy feliciteeren U over uwe
gelukkige aankomst in ons Land.
Onderigt zynde, dat gy tegenwoordig
in onze Stad Salee zyt, [..]
Ik heb bevoolen aan onzen dienaar
Mehemet Belcady en aan onzen slaaf
Abdela2dat zy zorg voor u zullen dragen, ten eynde gy geen gebrek aan iets
mogt hebben; Dus weest niet ongerust
en wagt met geduld. Ik wensch u de

De volledige naam in het Frans luidt: L’ ordre de Notre-Dame-de-la-Merci, opgericht in 1218 met als doel de
bevrijding van door de Moren tot slaaf gemaakte Christenen
Deze man is dubbel slaaf want de naam Abdallah betekent 'slaaf van allah'.
gemmagazine┊november 2020┊pagina 8 van 40

vreede.
Geschreeven den 26e van de maan van Chaban, in het
jaar van de Hegira ofte vlugt van onzen profeet 1140.
(geteekend) ALY, dienaar Gods, zoon des konings van de
Mooren.
De tweede brief is van Benmargean, hoofd der gesneedenen, luydende als volgd:
Deeze brief is aan alle de Fransse monnikken tot de
vrijkoping der Gevangen. De Zeegen van God zy over
alle die geene welke aan onzen propheet gelooven. [..]
lk ben u borg van al het geen ik u beloove: Als het is, om
over het vrykopen van uwe gevangene broederen te handelen, beloof ik u by myn hoofd een goed succes.
Wy vinden in onze traditien of overleveeringen, dat alle
Christen slaven, die in dit land gevangen zyn in vryheid
gesteld zullen worden onder de regeering van deezen Koning, om dat hy, God zy dank, een regtvaardig vorst is,
die niet anders dan de waarheid kent, en die maar een
woord heeft, waar op de zeegen Gods is uytgestort.
Geschreeven te Mequinez den 27 van de maan Chaban,
in het jaar van de Hegira 1140.
De derde brief is een extract van die van den Pater Beguin in dato 27 April 1728 behelzende in substantie:
Dat de heer Pillet (de renegaat!) aan de Fransse
Kooplieden een brief heeft overgegeeven, die de Koning
hen van Thedla geschreeven heeft, en waar in hy zegt,
dat zy naar Mequinez moeten komen , en dat hy aan
haar begeeren zal voldoen. Voorts blykt uyt die brief, dat
gem. Paters zeer omzigtig te werk gaan, om te ontdekken,
of daar niet eenige verschalking agter schuyld
[Leydse courant, 9-8-1728]

Mulay Ali, de dienaar Gods
In 1734 wordt deze figuur gedurende 19
maanden koning, na Mulay Abadallah te hebben afgezet. Volgens Maria ter Meetelen een
gruwelijke tiran voor zowel zijn eigen volk als
de slaven. In zijn regeringstijd brengt hij vijf
Christenen om het leven.
De brutaliteit van de kapers
Zoals CHISSOLD al meldde, ontzagen de kapers zich niet aan de Europese kusten te vertonen om zo mogelijk slaven aan hun voorraad
toe te voegen. Zo was ook La Rochelle een
doelwit:
ROCHELLE den 26 Augusty. Men heeft hier tyding
van Brest, dat twee Saleese rovers, te weeten een met 8,
1

De haven van La Rochelle in 1762 geschilderd door
Joseph Vernet
en een met 10 stukken kanon, nevens een Tartaan1, op
die kust jagt gemaakt hadden op eenige Fransse Barken;
en dat zy den 11 den en 12 deezer digter aan de rivier
gekomen zynde, daar eenige visschers schuyten genomen,
en 21 man tot slaven gemaakt hadden.[Leydse courant, 17-9-1728]
Met het schip de Koning David in 15 dagen uyt ZuydBarbaryen gearriveerd, heeft men confirmatie, dat rebellige Moorse trouppen den Koning Muley Abdelmalik
gedethroneerd en zyn broeder Muley Hamet Debby op
den troon hersteld hadden; dat zy Mequinez stormenderhand hadden ingenomen, en in die actie 300 Christen
Slaven, 500 Jooden, en 2000 Mooren hadden omgebragt; dat Muley Abdelmalik naar de kant van Fez gevlucht was, en dat de Bassa van deeze oproerige Mooren
met een gedeelte van zyn leeger derwaards was gevolgd,
om hem te achterhaalen, in 't oogmerk zyn hoofd af te
houwen, en tot een prezent aan Muley Hamet te brengen.[Leydse courant, 22-9-1728]
Volgens de brieven van Lisbon, had men daar tyding van
Tetuan, dat een Minister van den Koning van Portugal
met een gemachtigde van Muley Hamit Debby getracteerd had over het vrykoopen der slaven van de Portugeese
Natie dat hy voor ieder 400 Piastres had betaald; en dat
gemelde Koning van Marocco aan 12 slaven van verscheide natiën de vryheid geschonken had, in consideratie
van zyn herstelling op den throon.[Leydse courant,
1-4-1729]

MARSEILLE den 10. Mey.
Zaturdag arriveerden hier de Paters der Orde van de
Barmhertigheid met 46 slaven, welke zy in het Koningryk Marocco en te Algiers hebben vry gekocht, ten welken
einde zy den 9de september 1727 vertrokken waren; Die
Paters zyn te Mequinez zeer mishandeld geworden, en

Tartaan: een transportschip, dat voornamelijk diende om paarden te transporteeren
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hebben zelfs de slaverny moeten ondergaan, waaruyt zy
eindelyk weder ontslagen wierden, na dat men hen geplunderd en onder anderen beroofd had van de considerabele prezenten, die zy hadden meedegebracht, om de natuurlyke wreedheid der tyrannen van dat land te verzachten, hebbende Muley Abdelmelech hen voor 50.000 Livres prezenten niet meer dan 2 oude slaven toegestaan
[Leydse courant, 25-5-1729]
Het lot van de slaven in Marokko
In Marokko was dat het slechtst. Eens waren de omstandigheden daar vrijwel gelijk geweest aan die in andere delen van Barbarije, waar meesters slaven kochten en
verkochten in de wetenschap dat erge mishandeling normaal gesproken hun waarde verminderde. Maar onder
de lange regering van Moeley Ismaël die van 1678 tot
1727 duurde werd het bezit van Christenslaven het persoonlijke monopolie van de despotische sultan, die hen
meedogenloos uitbuitte om zijn bouwhartstocht te bevredigen en die zelden bereid was hen los te laten kopen.
[Chissold, pag. 58]
Opnieuw het lossen van slaven

In het Plakkaat van 29 december 1677, uitgegeven door de Staten Generael met als titel
'Waerschouwinge' is o.m. het volgende te lezen.
Met de regering van Algiers is afgesproken dat
de bedragen die gangbaar waren bij de lossing
van slaven, met ⅓ zullen worden verlaagd.
Dat wel op voorwaarde van contante vooruitbetaling, e.e.a. te regelen door Commissarissen
te Algiers.
Aanbevolen wordt dat diegenen die bedragen
hebben toegezegd tot lossing van slaven, contact opnemen met Johannes Hees, koopman
in Amsterdam, wonend op de Oude Schans, en
Louys d’Azevedo, koopman, wonend op de
Anthonis Breestraet te Amsterdam.
Deze mannen zijn door ons gekwalificeerd om
de ingezamelde gelden te ontvangen en deze
z.s.m. via Marseille of Livorno naar Algiers

De vlaggen van Salee in 'Bowles’s naval flags of the
world', 1783
over te brengen. Afgesproken is het geld deugdelijk te verzekeren. etc. etc.
[BHIC, Plakkaten 1520-1795, toegang 575, inv. nr.
153: Slavernij/Holland]
Vrede met Marokko verbroken
Ondanks de gemaakte vrede tussen Ons en de
keizer van Marokko is het al verschillende malen gebeurd dat onze koopvaardijschepen zijn
gekaapt en de bemanningen tot slaaf zijn gemaakt. Ook de vrede met Algiers is trouweloos
verbroken.
Besloten wordt daarom aan wie dit wenst
commissie van retorsie (toestemming om
te kapen van overheidswege) te verlenen.
Ook worden er premies in het vooruitzicht
gesteld: f. 150 voor ieder bemanningslid die aan
het gevecht met een roofschip heeft deelgenomen. etc.
[BHIC, Plakkaten 1520-1795, toegang 575, inv. nr.
560: Oorlog met Marokko 1717]
Gezien op internet, rumoer over auteurs
Het wekt verwondering als blanken ook slachtoffer blijken te zijn van Afrikaanse slavernij,
ook al zijn de handelaren Arabieren
Het is precies deze mix van bevreemding en
vertrouwdheid die de ‘niet-westerse slavenhandel’ voor westerse onderzoekers tot een potentieel mijnenveld maakt.
Olivier Pétré-Grenouilleau publiceerde in
2004 zijn beroemde werk Les traites négrières.
Daarin besteedt hij niet alleen aandacht aan de
Europese, maar ook aan de Afrikaanse inheemse en de Arabische slavenhandel. Bovendien
stelde hij dat de laatste twee omvangrijker waren dan hun trans-Atlantische tegenhanger.
Woedende reacties van nazaten van zwarte slaven waren zijn deel.
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Robert C. Davis.
als slaven in Algerije
In zijn boek Christian
hebben gediend. Als
Slaves, Muslim Masters
we daar het aantal
neemt hij de Noordslaven in Tunesië,
Afrikaanse handel in
Libië en Marokko
christenslaven onder de
aan toevoegen, zal
loep. Daarbij maakt hij
het definitieve aantal
gebruik van onderzeker meer dan een
zoeksmodellen die op
miljoen zijn geweest.
de trans-Atlantische slaNabeschouwing
venhandel zijn toegepast. Davis bestrijdt in
De eenzijdige aanzijn studie niet alleen de
Britse zeelui in gevecht met Barbarijse zeerovers,
dacht voor de transgangbare opvatting dat
John Fairburn (1793-1832)
Atlantische slavenEuropese slaven in
handel is voor alles
Noord-Afrika in de regel relatief goed werden
het resultaat van een sterke, overheersende
behandeld, hij komt ook met indrukwekkende
stroming in de westerse geschiedschrijving
totaalcijfers.
Zo schat hij het aantal Europese christenen dat
Politieke correctheid en de angst voor negatieve
tussen 1530 en 1780 in slavernij werd gevoerd
reacties van westerse nazaten van slaven of
naar de Ottomaanse' kaperrepublieken Algiers,
Arabische migranten alom. Zover is het al geTunis en Tripoli op ‘bijna zeker 1.000.000 en
komen. De vrees om bij het uiten van een eizeer waarschijnlijk 1.250.000.
gen, onwelgevallige, mening voor racist te worIn die berekening zijn de christenslaven in het
den uitgemaakt doet menigeen aarzelen.
onafhankelijke Marokko, met de kaperssteden
Zo is de trans-Atlantische slavenhandel los koTetouan en Salé, en Egypte niet eens meegeremen te staan van zijn context en ontstaanskend!
grond, namelijk de Arabische-, mediterrane- en
inheems-Afrikaanse slavenhandel.
Dat Davis’ studie door Noord-Afrikaanse migranten als een slag in het gezicht werd ervaren
Slaven in Noord Afrika hadden wel een vooris vooral toe te schrijven aan de wijdverbreide
deel ten opzichte van van hun trans-Atlantische
opvatting in de Arabische wereld dat ‘islamitiequivalenten: de mogelijkheid te worden vrijsche’ slavernij geen slavernij was in de gebruigekocht en zo het slavenbestaan voorgoed(?)
kelijke zin van het woord. De islamitische wet
achter zich te laten.
zou slaven rechten hebben gegeven die zij in
andere beschavingen niet bezaten.
Overigens is het min of meer toevallig dat ik
Dat dit afwijkt van de praktijk blijkt wel uit de
het in het begin genoemde archiefstuk tegenverslagen van de ervaringen van vrijgekomen
kwam en dus een artikel over slavernij heb saslaven.
mengesteld. Ik had geen flauw idee wat ik tegen
zou komen bij nader onderzoek.
Dick Harrison
Ik hoop intussen wel dat de lezer wat meer nuVeel expedities van de zeerovers waren er in de
ance kan aanbrengen in de hedendaagse diseerste plaats op gericht om gevangenen te macussie over slavernij, een beetje olie op de golken en hen tot slaaf te maken, soms voor altijd
ven kan geen kwaad.
en soms in afwachting van losgeld. Tussen 1520
Ondertussen ben ik me gaan afvragen hoe het
en 1660 maakten de piraten in Algiers jaarlijks
in ons eigen land was gesteld met de horigheid
zo’n 3.000 Europeanen tot slaaf, in totaal one.d. 'heerlijke rechten’. Deze blijkt in sommige
geveer 420.000. In de periode 1660-1830 daaldelen van het land tot de komst van de 'Frande het aantal tot iets minder dan 2.000 slaven
sen' in 1795 nog praktijk te zijn geweest. Maar
per jaar. In totaal zouden tussen 740.000 en
daar ga ik nog induiken!
760.000 Europeanen in de periode 1520-1830
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Bronnen
• Beschryvinge van de voornaamste en merkwaardigste VOORVALLEN welke JAN
DEKKER in zyn 28-jaarige SLAVERNY IN
BARBARYEN syn overkomen. Te HOORN,
Gedrukt by Jacob Duyn, Boekdrukker en
Verkooper op ’t Oude Noort. Heruitgave onder de naam: Een Westfriese zeeman als slaaf in
Barbarije (1715-1743) in 1987 door Piet Boon.
• Stephen Clissold, De Barbarijse slaven. (1979)
• Robert C. Davis, Christian Slaves, Muslim Masters; White slavery in the Meditterean, the Barbary
Coast and Italy 1500-1800 (2003)
• Dick Harrison, De geschiedenis van de slavernij
(2019)
• Christenslaven. De slavernij-ervaringen van
Cornelis Stout in Algiers (1678-1680) en Maria ter Meetelen in Marokko (1731-1743), bezorgd door Laura van den Broek en Maaike
Jacobs (2006)
• Delpher en Wikipedia✦

De nieuwe abonnee heeft recht op een korting
van € 8.- gedurende het eerste jaar.
Ik hoop op veel reacties!

advertentie

Jaargangen
1993 t/m 2009

Jaargangen
2010 t/m 2018

OGE & GEM
1993 T/M 2018

NIEUWE ABONNEES
GEZOCHT
Helaas gebeurt het bij GEM net zo als heel veel
andere bladen en verenigingen: abonnee- en
ledenverlies. Denk dicht bij huis maar aan de
NGV: krimpende afdelingen die steeds meer
moeite hebben mensen te vinden die bestuurstaken willen vervullen.
Het is een schrale troost te bedenken dat dus
niet alleen GEM de dupe is van deze trend.
Wat de redenen ook mogen zijn, we geven de
moed niet op!
Ik roep dan ook de abonnees en lezers van
GEM op abonnees te werven.
Dat wil ik aanmoedigen door het in het vooruitzicht te stellen van een premie:
Als u een nieuwe abonnee aanbrengt mag u
een keuze doen uit een boek dat ik op Boekwinkeltjes.nl /boekhandel CRAEN te
koop aanbied. Wel met die restrictie dat het
boek niet meer mag kosten dan € 6 à 7 excl.
verzendkosten. De handelwijze is als volgt:
(1) Ga naar boekwinkeltjes.nl; (2) Boeken kopen; (3) Zoeken naar boekwinkeltje: vul in
CRAEN; (4) Kies Alle boeken; (5) Maak uw
keuze’ (6) Geef uw keus en de gegevens van de
nieuwe abonnee aan mij door.

Prijs € 20
(incl. verzendkosten)

DIGITAAL ABONNEMENT
Hebt u wel eens overwogen uw (papieren) abonnement om te zetten naar een
digitaal abonnement?
U kunt dat bij voorkeur met ingang van
het nieuwe jaar doen. Het is voordeliger voor u, want u betaalt nu € 23 per
jaar terwijl een digitaal abonnement in
2021 € 13 gaat kosten
Voor dat bedrag ontvangt u de afleveringen als pdf bestand op uw e-mailadres, met als extra bonus een link om
tevens de aflevering als door-blader-baarboek, ook wel kortweg flipboek genoemd,
te bekijken.
Als u voor u wilt beslissen de 'proef op
de som' wilt nemen, laat het me weten.
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WILLEM KILA EN JOPIE SCHOUTEN – STRAATMUZIKANTEN EN PLATENARTIESTEN
Martin Maas
Inleiding
De Rotterdammer Willem Kila was rond de 1e
Wereldoorlog de ‘koning van de straatzangers’.
Hij liet zijn mooie stemgeluid meestal begeleiden door een accordeonist, en daarbij speelde
de Amsterdammer Jopie Schouten met zijn accordeon een prominente rol. Samen oogstten
zij veel succes, en maakten zij ook een groot
aantal grammofoonplaten.
Willem Kila
Willem Kila werd op 1 juni 1888 in Rotterdam
geboren, als zoon van Gerrit Anthonie Kila
(geb.1858, Dordrecht) en Sophia van Kuijk
(geb.1866, Dordrecht).
Willem Kila trouwde op 11 mei 1910 in Rotterdam met Maria de Jong (geb.11 maart 1892
in Amsterdam). Het echtpaar kreeg 7 zoons en
2 dochters. Drie zoons en een dochter overleden binnen 1 ½ jaar na hun geboorte.
In 1913 verhuisde Willem Kila van Rotterdam
naar Den Haag, en van daaruit naar Amsterdam. In de periode 1913-1933 verhuisde hij
maar liefst 15 keer en woonde hij afwisselend in
Den Haag en Amsterdam. In Amsterdam
woonde hij ook in woonwagens en woonschepen. Alleen in de jaren 1927 t/m 1929 woonde
hij voor langere tijd in Leeuwarden.
Op 28 maart 1919 deden Willem Kila en Willem van Bekkum, die Kila begeleidde op accordeon, mee aan een nationale zangwedstrijd.
Deze werd gehouden in het “Gebouw voor
Kunsten en Wetenschappen” in Den Haag. De
twee Willems behaalden de 3e prijs in de soloklasse. Het optreden werd bijgewoond door
Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana.
In januari 1923 zong Willem Kila, samen met
een andere zanger, in de Luxor Bioscoop in

Willem en Jopie ca. 1919

Den Haag de liedjes bij de ‘stomme’ film “De
Jantjes”.
Ik heb niet kunnen achterhalen hoe, waar en wanneer
Willem Kila en de Amsterdamse accordeonist Jopie
Schouten elkaar voor het eerst hebben ontmoet.
Rond 1914 gingen zij in elk geval plaatopnamen maken in Amsterdam.
Jopie Schouten werd als Josephus Ignatius
Schouten op 30 juli 1885 in Amsterdam geboren.
Zijn ouders waren Cornelis Johannes Schouten
en Johanna Schlaghek.
Jopie werkte als jonge jongen bij een suikerfabriek in Amsterdam.
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Toen de fabriek werd afgebroken kwam hij
zonder werk te zitten. In 1903, hij was toen 18
jaar, ging hij een buurman, een straatzanger,
begeleiden met zijn accordeon. Op één dag
verdiende hij daarmee zes gulden vijf en zeventig, terwijl een werkman in die tijd twaalf gulden per week verdiende. Het is daarom te begrijpen dat Jopie beroepsmuzikant werd.
Willem Kila was straatzanger, maar hij beschikte over zo’n goede (bariton) stem dat er van
hem veel grammofoonplaten zijn uitgebracht.
De inbreng van accordeonist Jopie Schouten
die op veel opnamen zijn begeleider was, zorgde ook voor kwalitatief goede platen.

Willem en Jopie maakten furore in een tijd dat
er nog geen radio en televisie was en er in de
bioscopen alleen nog maar ‘stomme’ films te
zien waren. Straatmuzikanten waren populair.
In de Amsterdamse binnenstad en in het bijzonder in de Jordaan was het duo Willem Kila
en Jopie Schouten heel populair. In advertenties voor optredens werden zij dan ook regelmatig aangekondigd als ‘Willem en Jopie uit de
Jordaan’. Als Kila begon te zingen deden de
mensen hun ramen open, en gooiden regelmatig muntstukken uit het raam, soms zelfs van de
derde verdieping. Ook zorgden hun optredens
vaak voor een volksoploop.
Tot zijn repertoire behoorden komische liedjes,
aria’s uit de opera’s van Verdi en Puccini, maar
ook liedjes over moorden en andere griezelige
of sensationele, recente gebeurtenissen. Of die
allemaal echt gebeurd waren wist niemand.
Maar Willem wist de toehoorders zo te boeien
en te raken dat bij hen vaak de tranen over de

wangen liepen. Bij elk couplet van een smartlap
bracht hij de emoties op een nog hoger niveau.
Een lied ging over een jong meisje dat zich had
verdronken in de Singelgracht; een ander liedje
ging over een klein meisje dat haar moeder
moest troosten omdat haar vader zojuist was
overleden. Dit lied ging naar een climax toe
want ook haar moeder ging dood. Bij het graf
trok het meisje dat nu wees was geworden, haar
jasje uit zodat haar moeder geen kou zou lijden. Bij een ander lied kreeg Kila de toehoorders mee toen hij de politie op de hak nam:
‘Het schoonste op deez’ aard, is een smeris op een paard.
Hij draagt een lange lat, en daar rijdt ie mee door de
stad’.
Als Willem een lied zong over de invoering van

de hondenbelasting stonden de toehoorders in
eerste instantie een beetje te grinniken over de
tekst:
‘De heren van de stad, die hebben altijd wat. Nu hebben
ze uitgevonden, belasting voor honden. En wil je niet
betalen, komen ze je hond weghalen.’
Maar als ze van Kila te horen kregen, dat de
honden die weggehaald werden, in de gracht
werden verdronken, eindigde dit lied ook weer
als een smartlap, die de waterlanders tevoorschijn deed toveren. Een echte tranentrekker
was het lied over een moeder uit de Willemsstraat in de Jordaan, die haar pasgeboren baby
had vermoord. Zij had het in een put gegooid.
Voor haar daad had de moeder maar twee jaar
celstraf gekregen. ‘O, wat een schande voor de Willemsstraat’ roept Kila steeds tussen de coupletten
door.
‘En de putteschepper had het gevonden, O, wat een
schande, Wat een schande, O, wat een schande.’
Tijdens de Eerste Wereldoorlog zong Kila ook
vredeshymnen, en had hij een groot succes met
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de Nederlandstalige versie van ‘It’s a long way
to Tipperary’.
Na hun optreden ging Jopie met zijn mansbakje rond, en het kostte hem meestal niet veel
moeite om de toehoorders zover te krijgen dat
zij hun gulle giften in het bakje deponeerden.
Extra inkomsten werden daarbij nog verkregen
doordat zij voor twee cent de tekst van een lied
aan de toehoorders verkochten, zodat ze het
thuis met z’n allen konden zingen.

De journalist schrijft verder:
‘Hij hield mij zijn hand voor, alsof ik de kroon er nóg in
kon zien staan’. Jopie gaat verder: ‘Ze zei: als ik vijftig
jaar word [31 augustus 1930], moeten jullie in de
residentie komen spelen. En dat hebben we gedáán. Vier
dagen lang, meneer, in Den Haag, maar de Koningin
heb ik niet meer gezien. En in Utrecht, toen we voor de
rederijkers optraden, daar was prins Hendrik bij [de
echtgenoot van koningin Wilhelmina]. Hij was
het zelf. Hij vond het “schön”, zei-die’.

Omdat Kila en Schouten geen vergunning
hadden om hun muzikale talenten op de openbare weg te laten horen keken zij met hun vier
ogen in vier windrichtingen. Want elk moment
kon er een politieagent verschijnen. En dat gebeurde vaak ook! Van geld ophalen kwam soms
niets.
Jopie verstopte zijn accordeon onder zijn overjas, en de heren vertrokken naar een 'agentloze’
plek. Maar het leek soms wel of er overal politie was. Aan het eind van een ochtend spelen
werden de centen geteld in een obscuur, maar
gezellig kroegje onder de groene bomen. Ze
konden aardig rondkomen van hun verdiensten. Maar de negatieve kant van dit beroep
was dat ze altijd door de politie werden opgejaagd, en altijd bang moesten zijn dat ze een
procesverbaal zouden krijgen wegens het “zingen zonder permissie op den openbaren weg,”
of het “veroorzaken van volksverzamelingen’.

In het Handelsblad van 10 nov.1948 wordt gezegd: ‘In Zaandam was een café, waar alleen
maar een bordje werd opgehangen met de
woorden “Zij komen” en dan stonden er zelfs
in de deuropening en buiten nog mensen, die
binnen geen plaats hadden kunnen bemachtigen’. Mogelijk gaat het hier om Café Centrum
in Zaandam, dat destijds was gevestigd aan de
Gedempte Gracht 29. Hier hebben zij in elk
geval een tijdlang elke zondagavond opgetreden.

In het interview met de “Nieuwe Dag” dat verscheen in de uitgave van 27 juli 1953, vertelde
Jopie Schouten:
‘Hebt U Willem Kila gekend, meneer? Die zong pràchtig. Samen met hem ben ik overal geweest. We waren bij
de eersten die in Berlijn voor de gramofoon mochten,
Odeon. Die platen liepen geweldig. Voor de eerste kreeg
ik éne riks, later vijftig pop, maar ja, het was stom, dat
we de auteursrechten hadden afgestaan. Als U het mij
vraagt, gaan die platen nóg wel. We zijn ook voor de
radio1 geweest. En we waren de eersten, die in Volendammer pakken de kermissen in het hele land afgingen.
In Kopenhagen, op de wereldtentoonstelling2, heb ik een
hand gehad van koningin Wilhelmina.’
1

2

Willem Kila’s jaren in Leeuwarden
Het grootste deel van de jaren 1927, 1928 en
1929 woonde Willem Kila in Leeuwarden. Willem verbleef in Leeuwarden zonder vrouw en
kinderen. Hij zong daar in café’s en op straat,
waarbij hij werd begeleidt door een accordeonist. Uit kranteverslagen uit 1929 blijkt dat Willem Kila in Leeuwarden met louche figuren
omging, en door een paar van hen werd mishandeld.
Maar ook dat Willem in 1929 door het kantongerecht Leeuwarden diverse keren werd veroordeeld: wegens het verstoren van de orde,
dronkenschap en liedjes zingen op straat zonder vergunning. Voor het vernielen van een
paar ruiten werd hij veroordeeld tot 14 dagen
gevangenisstraf !
Op 2 januari 1930 vertrok Willem Kila naar
Amsterdam, en kwam er een eind aan zijn
‘spannende’ avonturen in het noorden van het
land.

De eerste chromatische accordeon die via de Nederlandse radio zijn klanken de wereld inzond, werd bespeeld door Jopie Schouten
Bedoeld wordt de Nederlandsche Tentoonstelling welke van juli t/m september 1922 in de Deense hoofd
stad werd gehouden.
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Nieuwsblad van Friesland: 22-03-1929
Einde van het duo Willem Kila en Jopie
Schouten
Op 16 december 1933 verhuisde Willem Kila
vanuit Amsterdam naar Den Haag, waar hij
koopman werd. Hiermede kwam er zo goed als
zeker een einde aan zijn samenwerking met Jopie Schouten. Mogelijk traden de mannen al
langer niet meer met elkaar op.
Willem Kila veroordeeld in verband met
bonnendiefstal te Amsterdam in 1942
In de nacht van 13 op 14 juni 1941 werd ingebroken in het kantoor van het Gemeentelijk
Distributiebedrijf aan de Tweede Oosterparkstraat te Amsterdam, waarbij een zeer grote hoeveelheid distributiebescheiden uit een
kluis werd gestolen. Men had hier met een
groot complot te doen. Er waren meer dan 200
personen bij betrokken. Op 23 april 1942 begon voor het Duitse Hooggerechtshof in Den
Haag een proces, waarvoor in eerste instantie
23 personen terechtstonden. Eén van hen was
'W. Kila, koopman, Den Haag’. Twee personen
hadden het plan voor de inbraak beraamd.

Twee anderen pleegden de inbraak daadwerkelijk. De omvang van deze zaak was enorm. De
gestolen bonnen, kaarten en toewijzingen, vertegenwoordigden een enorme hoeveelheid levensmiddelen. Een deel van de buit kon nog
worden achterhaald. Het overige deel echter
kwam in de zwarte handel terecht. De dag na
de inbraak gingen de inbrekers naar Den Haag,
en daarna naar andere plaatsen, waar zij met
behulp van medeplichtigen de distributiebescheiden aan de man brachten. Over Willem
Kila, die werd gehoord op 27 april 1942 schrijft
het Rotterdamsch Nieuwsblad van diezelfde
dag het volgende:
‘Hierna wordt W. Kila, aanvankelijk straatzanger, later
koopman in Den Haag gehoord. Deze verhandelde boteren meeltoewijzingen ter waarde van ettelijke duizenden
rantsoenen, welke hij van De Voogt en Doornheim
[twee tussenpersonen] betrok.’
In het Dagblad van Rotterdam van 30 april
1942 staat over de zitting van 29 april 1942 met
betrekking tot Willem Kila:
‘Verdachte Kila maakte een stommen indruk. Bovendien
zijn zijn verdiensten aan de zaak niet zoo groot’.
Uiteindelijk kregen 6 personen de doodstraf.
Willem Kila kwam er met 3 ½ jaar tuchthuis
vanaf. Hij had ‘slechts’ van 2 tussenpersonen
toewijzingen betrokken. Aangezien hij in Duitsland overleed (zie hieronder) lijkt het erg aannemelijk dat hij zijn straf daar moest uitzitten.
Deze zaak kwam destijds uitgebreid in alle
kranten aan de orde.
Overlijden van Willem Kila
Willem Kila overleed op 16 maart 1945 in Kassel, Duitsland. Op internet vond ik zijn overlijdensakte.
Als doodsoorzaak staat vermeldt: ‘Allgemeine
Körperschwäche’.
Deze doodsoorzaak werd vaker door de Nazi’s
opgegeven als mensen in een concentratiekamp, gevangenis of tuchthuis stierven.
Willem Kila zat in Kassel waarschijnlijk zijn
straf van 3 ½ jaar in een tuchthuis uit vanwege
zijn betrokkenheid bij de bonnendiefstal in
Amsterdam in 1942.
Een paar weken later werd Kassel door de
Amerikanen bevrijdt........
Willem Kila ligt begraven op de begraafplaats
Ereveld Loenen.
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Op 22 december 1966 overleed Jopie Schouten
in Amsterdam. ‘Onder de kwalitatief goede
Amsterdamse straatmuzikanten mag zijn naam
met ere worden gerangschikt’
(uit: Bekende Amsterdammers tussen 1900 en 1950)
Marie Kila
Zij was de echtgenote van Willem Kila, Maria
de Jong. Dit is aan mij bevestigd door een
kleinzoon van Willem Kila, eveneens Willem
Kila geheten. De informatie in diverse boeken
dat Marie Kila Willem’s zuster was, is derhalve
onjuist!
Van Marie Kila verschenen grammofoonplaten
waarop zij alleen zingt, maar ook met opnamen die zij samen met haar echtgenoot Willem
Kila maakte.

Jopie Schouten op de brug bij het CS van
Amsterdam
Hoe het verder ging met Jopie Schouten
Nadat Willem Kila in december 1933 van Amsterdam naar Den Haag verhuisde ging Jopie
Schouten alleen verder als straatmuzikant in
Amsterdam. Hij begeleidde nog een tijdje Marie Kila, de echtgenote van Willem Kila. Dankzij een dokter die Willem Kila en hem kende,
werd Jopie in 1941 afgekeurd voor de werkverschaffing van de Duitsers.
Na de bevrijding werd de brug bij het Centraal
Station in Amsterdam zijn vaste stekkie. Drie
dagen in de week zat hij daar te spelen op zijn
accordeon. Een oude hoed, waarvan hij de
rand had afgeknipt,
‘want anders is het zo érg een hoed’,
lag voor hem op straat, en wie wat wilde geven
kon zijn centen daarin deponeren. Om geld
vragen deed hij niet. Een vergunning had hij
inmiddels wel.
Op 28 juli 1953 vierde hij zijn vijftigjarig jubileum als straatmuzikant. ‘

Grammofoonplaten
Willem Kila maakte in de periode 1914-1923
meer dan 230 plaatopnamen. Op veel van die
opnamen werd hij op accordeon begeleidt door
Jopie Schouten. De opnamesessies vonden
plaats in Amsterdam, Rotterdam, Berlijn, en
mogelijk ook in Parijs. Willem stond ook een
aantal keren samen met zijn echtgenote Marie
voor de opnametrechter. Michel de Cock was
de leverancier van tientallen songs die Willem
Kila op de gevoelige plaat vastlegde.
Op Youtube (www.youtube.com) zijn een aantal
opnamen te beluisteren.
Bronnen
Boeken: Johnny Jordaan – De biografie (Bert Hiddema, 2000); Bekende Amsterdammers tussen
1900 en 1950 (J.A.Groen Jr., 1976); De Jordaan –
e e n ve r d w i j n e n d A m s t e r d a m s s t a d s d e e l
(Jos.F.Steussy); Kaantjes braden (Kee van Egten,
1975)
Kranten en tijdschriften: een groot aantal historische kranten;’t Kleine Krantsje (diverse uitgaven uit
1992 en 1993); De Weergever (januari 1982; 1992
no.4 en no.6 ); Ons Amsterdam (jaargang 32 nr.2
van februari 1980).
Instellingen: Stadsarchief, Amsterdam; Haags Gemeentearchief; Gemeentearchief Rotterdam; Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag.
Personen: Rinus Blijleven; Ben Poelman; Willem
Kila (kleinzoon van de zanger Willem Kila)
Internet sites: www.delpher.nl; geheugen.delpher.nl;
tin.nl; www.antropodium.nl; www.78toeren.nl
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ZEELAND, GROOT IN DIJKEN
Op 3 september 2020 is de historische dijkenkaart van Zeeland
online gezet. De kaart bevat informatie over de historie van alle
bestaande en verdwenen dijken in onze provincie.
Amateur-archeoloog Bas Chamuleau heeft de afgelopen 20 jaar
onderzoek gedaan naar de ligging, datering, functie en ontstaansgeschiedenis van alle dijken in Zeeland. Deze kennis is nu
letterlijk in kaart gebracht.
Dijken horen bij Zeeland. Ze beschermen het land, maar de
dijkenstructuur vertelt ook veel over de ontstaansgeschiedenis
van onze provincie. Aan het patroon van slingerende dijken kun
je aflezen hoe de zeearmen en kreken vroeger gelopen hebben en hoe de vele inpolderingen plaatsvonden. Sommige binnendijken gaan zelfs terug tot de Romeinse tijd en zijn al ca. 2.000
jaar oud.
Als u meer wilt weten, dan kunt u rondkijken op de site van de
Provintie Zeeland (https://www.zeeland.nl/actueel/historischedijkenkaart-online)) en/of kunt u contact leggen met het
Team Communicatie
T:+31 118 631050/E: communicatie@zeeland.nl
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OPEN ARCHIEVEN:
DOORZOEK DE GENEALOGISCHE GEGEVENS
VAN

NEDERLANDSE EN
BELGISCHE ARCHIEVEN
Bob Coret
De website Open Archieven geeft toegang tot
informatie en scans van archiefinstellingen en
verenigingen. Met ruim 259.000.000 historische persoonsvermeldingen is het de grootste
online database die eenvoudig op naam (of
twee namen!) is te doorzoeken En u ook nog
eens verder helpt met het vinden van informatie.
Zoek, filter en vind de gewenste akten
Open Archieven geeft op de startpagina voorbeelden van zoekopdrachten
die u kunt geven. Van het simpel zoeken op een naam, tot een zoekopdracht
als “Robijn & ~Jansen 1905- 1910”
waarmee u zoekt naar akten uit de periode 1905 tot en met 1910 waar een persoon
voorkomt die Robijn heet en een persoon wiens
naam klinkt als Jansen.
De term 'akten’ wordt hierbij gebruikt voor documenten als
akten van de burgerlijke stand,
notariële akten,
inschrijvingen in militieregister, slavenregister
of bevolkingsregister,
verkoop-, doden- en fotoboeken,
bidprentjes, noem maar op.
Als de archiefinstelling of vereniging de bron
heeft geïndexeerd en deze data beschikbaar
heeft gesteld, dan kunt u het op Open Archieven vinden en in uw browser bekijken.
Bij het zoeken kan het zijn dat het aantal zoekresultaten zeer groot is. Dan kunnen de zoge-

naamde filters u helpen. Via filters kunt u uw
zoekvraag verder specificeren: soort bron,
plaats, jaar of periode en rol (kind, overledene,
bruid, enz.). Open Archieven heeft ook gegevens uit Belgische en Franse bronnen, dus een
filter op land (van de bron) ontbreekt niet.
Open Archieven gaat verder met zoeken, ook
op andere websites. Zo leert u gelijk of de
naam voorkomt in stambomen, of er stamboomonderzoekers zijn die de naam (onder)
zoeken, of er genealogische websites zijn waar
de naam in voorkomt, en of er familieberichten
in Historische Krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek zijn waar de naam in voorkomt.
Rijke informatie
De informatie op bijvoorbeeld een huwelijksakte bevat een bepaalde structuur: bruidspaar en
hun ouders. Open Archieven gebruikt deze
structuur ook bij het presenteren van de informatie. Dus niet een setje gegevens onder elkaar,
maar met 'harkjes' worden het bruidspaar en
hun beider ouders gegroepeerd. Bij een bron
als de VOC, waar naast dienstverband ook de
vaart naar de Oost wordt beschreven,
worden de gegevens in een tijdlijn getoond zodat inzichtelijk wordt hoe lang
men onderweg was.
Waar Open Archieven helemaal in uitblinkt is het verstrekken van extra relatie informatie. Wanneer er op een akte
een paar (echtelieden) staan, bijvoorbeeld bij
een geboorte- of huwelijksakte van de Burgerlijke Stand, dan kijkt Open Archieven automatisch of dit paar meer kinderen heeft. U krijgt
daarmee direct antwoord op de vraag (op basis
van beschikbare akte gegevens) of de persoon
nog broers en zussen had (en wanneer zij geboren/overleden zijn).
Dit werkt ook 'de andere kant’ op. Van een persoon worden automatisch, op basis van de beschikbare informatie uit akten die Open Archieven heeft, de voorouders opgezocht. Dit
wordt dan getoond in een kwartierstaat.
Automatisch verder zoeken
Open Archieven ondersteunt het zoeken naar
gegevens ook op andere manieren. Zodra er
een akte wordt getoond in de webbrowser
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Huwelijksakte Jan Baptist Simon
en Elizabeth Dahmen,
31 -12-1900, Breda
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Automatisch gegenereerde kwartierstaat van Hendrika
Wilhelmina Cecilia van Benthum
wordt er verder gezocht: komen de op de akte
genoemde personen ook voor in andere akten?
Zo kan het dat bij een geboorteakte automatisch een link wordt gegeven naar de huwelijksakte van de ouders. Bij huwelijksakten wordt er
veelal een link getoond naar de huwelijkse bijlagen die FamilySearch beschikbaar stelt (een
zeer waardevolle bron).
Gegevens over personen zijn ook elders te vinden. Open Archieven doorzoekt dan ook bronnen als het Biografisch Portaal, Graftombe.nl,
Online-Begraafplaatsen, de Oorlogsgravenstichting, het Joods Monument en online stambomen om suggesties te geven in de vorm van
links naar pagina’s op die websites.
De akten worden waar mogelijk en relevant
voorzien van extra 'context' informatie. Zo
heeft een akte veelal een datum en kan Open
Archieven u op basis van historische weergegevens van het KNMI iets vertellen over het weer
op die historische dag. Een akte beschrijft veelal
een gebeurtenis in een plaats, doordat Open
Archieven gegevens uit de volkstelling en historische kaarten toont, kunt u een beeld opbouwen van de plaats in die tijd. Zo krijgt een genealogische gebeurtenis, beschreven in een
akte, meer context die u kunt gebruiken in het
vertellen van het verhaal over uw voorouders.

Gratis onderzoekshulpmiddel met betaalde extra’s
Het doorzoeken van Open Archieven is gratis,
zelfs het zoeken op twee namen. Ook aan het
bekijken van de akten en scans (als die beschikbaar zijn bij de archiefinstellingen of vereniging) zijn geen kosten verbonden, u hoeft zelfs
niet in te loggen.
Eenmalig registreren en inloggen is overigens
wel aan te raden. Open Archieven kan u dan
persoonlijke diensten bieden. Zo wordt onthouden welke akten u al heeft bekeken (dit ziet
u direct in de zoekresultaten) en kunt u akten
markeren als favoriet en voorzien van één of
meer steekwoorden zodat u later deze akten
snel via uw favorieten terug kunt vinden.
Een deel van de functies maakt onderdeel uit
van een abonnement à € 18 per jaar. Hiermee
kunt u gegevens downloaden in de vorm van
een spreadsheet en GEDCOM, kunt u zoekopdrachten in de gaten houden.
Als er nieuwe zoekresultaten zijn voor een bepaalde gegeven zoekopdracht, krijgt u een email bericht en worden automatisch de voorouders opgezocht en getoond in een kwartierstaat en worden kinderen van ouderparen automatisch opgezocht en getoond.✦

Open Archieven kunt u bereiken op het internet-adres https://www.openarch.nl
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Onderstraat 14
7226 LE Bronkhorst
Gelderland
construction date: 1930

⟹

Als u op de site parallel.co/uk een locatie hebt gekozen zoals bijvoorbeeld Bronkhorst, dan kunt u
met de muis op elk pand gaan staan. Als u het
pand rechts naast de pijl kiest, volgt het getoonde
resultaat.

Bouwperiodes in Nederland.⟹
Een poosje geleden werd ik gewezen op de
website van de Engelse kaartenmaker
(https://parallel.co.uk/) waarop ook Nederland een plaats heeft gekregen
Dit feit is te danken aan de nieuwsgierigheid van de bedenker. Hij schrijft:
'Motivated by trying to find the age of my
son's apartment in Amsterdam gave me the
perfect opportunity to update a map I remembered seeing many years ago that had
been rendered using Mapbox's old Tilemill
application. The BAG dataset provided the
opportunity to use Mapbox GL's capability
to render 3D buildings, coloured by age of
construction.'✦
gemmagazine┊november 2020┊pagina 22 van 40

EEN OCTROOI OP EEN
KARNMOLEN

Men laet een yder weten, dat d'Ed.Groot Mogende Heeren Staten van Hollant ende WestVrieslant, aen Christiaen van Kruysbergen
ende Rochus Backer, beyde Meester-timmerluyden in den Hage, hebben gelieven te verleenen Brieven van Octroy voor 15 Jaren, om
alleenlijck te mogen maecken ende verkopen
seecker by haer geinventeert Karen-radt ofte
Molen, welck door een Hont kan omgedreven
werden, ende daer door in veel korter tijdt als
met Menschen Handen, ende beter als met een
Paert, een goede Kaeren-Room tot Boter gekarent werden; zijnde oock seer bequaem tot
Pompen op Bleycken, Brouweryen, etc. Item
tot het droogmaecken van Slooten en diergelijcke. Iemant daer gadinge in hebbende, kan sigh
aen de voorsz. Persoonen adresseren, in den
Hage, in de Nieuwe Molstraet.[OHC van 25
augustus 1676]
Hondenkracht
Waarschijnlijk al vanaf het einde van de 18e
eeuw1 werden in Brabant en andere streken
van ons land hondenkarnen gebruikt. In een
hondenkarn loopt een hond in een grote tredmolen om bewegingsenergie op te wekken. Net
als bij een paardenkarn wordt de draaiende
beweging vervolgens via een mechanisme van
tandwielen en bomen omgezet in een op en
neer gaande beweging.
[www.agriwiki.nl/wiki/Karnmolen]
Karnmolen op paardenkracht
Karnmolen - werktuig, dienende voor het drijven van de karn. De molen wordt in beweging
gebracht door een paard, op dezelfde wijze als
de nieuwerwetsche rosmolen. De beweging van
het kamrad wordt door een geschikte tusschenbeweging op den karnpols overgebracht.
[Oosthoek Enc.1916]
Menskracht
Was dierlijke hulp niet aanwezig of te duur,
dan was er de hand-karnmolen. Het model dat
1

Voor het karnen van de boter werd niet alleen menskracht
gebruikt. Vele boeren maakten gebruik van een hond,
die in een tredmolen rondliep.
De kat keek toe.
(J. de Wit, Schagen) Ingekleurde illustratie.
hiernaast is afgebeeld is een antieke karnmolen
model 'Succes', bouwjaar
1922, gemaakt bij C.van 't
Riet, fabriek voor zuivelgereedschappen te Aarlanderveen.
Het kan nog simpeler:
Doe verse vollemelk in een
fles en dan maar schudden.
Het is ons gelukt om zo
roomboter te maken maar
het kostte soms wel een
flinke tijd voor de melk begon te klonteren.
De zo gewonnen roomboter had wel als nadeel
dat er een licht karnemelk smaakje aanzat,
maar met een beetje bruine suiker werd de
smaak een stuk beter…✦

Als dat juist is, zijn de 'meester timmerluyden' uit Den Haag hun tijd ver vooruit geweest!
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‘GEBOUWD OP OSSENHUIDEN’
Hans van den Broek

Soms kan een enkel woord in een artikel de
prikkel zijn om iets uit te zoeken.
Zo wordt in de korte overzichten op internet over de bouwgeschiedenis van een kerk
vaak vermeld dat de fundamenten berusten
op ossenhuiden.
Als we verder willen zoeken dan is het eerste probleem dat opdoemt het gebruik van
een juiste zoekterm op internet. De gevoeligheid van zoekmachines varieert nogal. Ik
heb bijvoorbeeld gebruik moeten maken
van zowel ossen- als ossehuid, koeien- en
koeiehuid en tot slot runderhuid. En heel
opvallend en ook heel frustrerend: élk
woord gaf bij het zoeken andere uitkomsten.
De kern van het verhaal is dat onder het fundament van een zwaar bouwwerk, zoals bijvoorbeeld een kerktoren, één of meer ossen- of
koeienhuiden gelegd werden om verzakken tegen te gaan.
De aantallen kerken, kastelen, boerderijen etc.
waar dit ‘bouwelement’ vanaf pakweg de 13e
eeuw toegepast zou zijn, buitelen op internet
over elkaar heen.
En dan volgen nog de vele verklaringen van het
waarom van deze toepassing.
De eenvoudigste reden die aangegeven wordt
is, dat het een al uit oude tijden stammend
bouwoffer betreft. De oude Germaanse goden
zoals Wodan moesten door de bouw niet ontriefd worden en kregen een os of ander dier als
zoenoffer aangeboden.
In een sage uit Medemblik, gedateerd 1159,
werden liefst 20 ossen aan Wodan geofferd
voordat men het kwelwater bij de bouw van de
kerk de baas was:
In de eerste dagen na de heiden Radboud, toen
men in Medemblik een kerk wilde bouwen, was
Wodan er nog niet verslagen. Toen de werklui

de fundamenten van de
kerktoren gelegd hadden,
bleken deze op
een goede dag
’s o c h t e n d s
verdwenen, in
het drijfzand
weggezakt.
Dat ging zo
enkele malen
t o t Wo d a n
met zijn grote
helm te voorschijn sprong
Wodan uit: Bilder zur Germanischen Götter- und Heldensagen
en de bouw(1920)
meester een
overeenkomst
bood. 'Offer mij een aantal ossen, en ik zal je helpen.'
De bouwmeester offerde een twintigtal ossen
bij de heilige eik die toen naast het kasteel van
Radboud stond. Hij stak ze een voor een in de
hals en liet het bloed over een grote offersteen
lopen. Toen de twintigste os leeg was, verscheen de oude god weer. 'Neem de vellen van de
ossen, graaf een diepe kuil en leg de vellen onderin.
Bouw daarop dan uw fundament!' De bouwmeester
en zijn mannen volgden de raad van de afgod
op, en ziet, de toren bleef voortaan staan.
Vervolgens komt er een scala van naamkundige
verklaringen op de proppen. Allen richten zich
op de verklaring van het woord ‘huid’.
Het begint met een Amsterdamse middeleeuwse tekst waarin staat dat ‘op huyden begonnen
is met de bouw van een kerk’. Hier staat dus
niets anders dan dat men ‘heden begonnen is’.
Vervolgens blijken, eveneens in Amsterdam,
voor de bouw van een aantal woningen oude
scheepshuiden, ofwel resten van scheepswanden gebruikt te zijn.
Hierna komt men, mede vanwege de drassige
en makkelijk verzakkende ondergrond, met de
term heien op de proppen. Een ander woord
voor heien blijkt huien te zijn.
Tot slot kwam er een bouwterm bovendrijven
die zei dat: ‘een ossenhuid een bepaalde vorm
van het bouwen was van een gewelfconstructie:
van een in vier punten steunend niet geribd
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gewelf ’. Het betreft dan de overgang van tongewelf naar gotisch gewelf.
Kijkend naar de fundamenten blijkt dat die in
principe geplaatst moeten worden op een stabiele bodem. Dat is nagenoeg altijd een ondergrond van zand. En dat wil zeggen dat eerst de
er boven liggende veenlagen weggegraven moeten worden. Wie toch op veen bouwt krijgt de
rekening van het verzakken vanzelf gepresenteerd.
Een bouwmeester die een breed fundament op
zand legde -dat heet op staal bouwen- begon
met het stapelen van grote veldkeien of brokken ijzeroer ofwel ‘ijzersteen’. Om te vermijden
dat kwelwater deze stenen deed verzakken,
werden, volgens de uitleg, op de bodem van de
fundering eerst gezouten koeienhuiden neergelegd. Die huiden hielden het alsmaar wegspoelende ‘loopzand’ tegen.
Vervolgens begon het opmetselen met baksteen. En hier kwam een andere veel meer
steekhoudende verklaring om de hoek kijken.
Vanwege de diepte van de fundering had men
dus last van kwelwater. En dat water spoelde
het cement tussen de bakstenen weg. En met
name hier deden de koeienhuiden rondom het
bouwsel nuttig werk door het water weg te
houden van het cement. De huiden dichtten de
naden af. Deze laatste opmerking werd met
name gemaakt over de 15e eeuwse Grote Kerk
te Monnickendam.
En ze wordt bevestigd door Rob Gruben, eigenaar van archeologisch onderzoeksbedrijf
BAAC1. Hij meldt me per e-mail: ‘ de koeienhuiden werden gebruikt om de funderingssleuven tijdelijk droog te houden, zodat de metselaars zo snel mogelijk de muren boven de
grondwaterspiegel konden optrekken. De huiden hadden dus een tijdelijke functie om de
sleuf droog te houden voor de metselaars en
werden continue hergebruikt. Logisch ook; zo'n
huid was erg duur en die liet je echt niet in de
grond zitten! Een heel enkele keer, als de huid
zo goed als versleten was, namen de metselaars
niet meer de moeite hem uit de funderingssleuf
te halen en werd hij met grond bedekt. De huiden liggen dus nooit onder de fundering, maar alleen
in de sleuven die voor de fundering bedoeld waren: het
1

was een droge werkvloer zogezegd. Dat ze dus zeer
zelden worden aangetroffen is logisch, want het
was duur materiaal (een koe kostte nogal wat in
de middeleeuwen!) en men nam de huiden gewoon mee naar het volgende bouwproject.’
Maar het gebruik van ossen- dan wel koeienhuiden zou een typisch en dus kostbaar bedrijfsgeheim zijn. Hierover gaat een sage uit
Utrecht, waarin overigens historische personages verwerkt zijn.
Bij het begin van de bouw van de Mariakerk in
1082 kon men aanvankelijk het probleem van
het kwelwater niet oplossen. Bouwmeester Pleberus bedacht het gebruik van meerdere ossenhuiden voor het leggen van het fundament. Hij
wilde deze vondst te gelde maken. De opdrachtgever, bisschop Coenraad, wilde Pleberus
niet betalen voor dit geheim en kocht de zoon
van de bouwmeester om. Een andere versie
zegt dat Pleberus’ dochtertje per ongeluk het
geheim aan een bakker verklapte en als dank
een luxe wit stokbrood kreeg.

Gevelsteen uit 1990, Oudegracht 276 Utrecht. Afgebeeld is het wittebrootskind met het brood in zijn hand.
(Wikipedia Wittebrootskint Creative Commons)
Dan lopen de versies van meerdere verhalen
uiteen. In de ene versie doodt de bouwmeester
zijn zoon [anderen zeggen dochtertje] door
hem dood te slaan met een wittebrood.
Een gevelsteen met de vermelding ‘t wittebroots godts kint 1651 1990’, op Oudegracht
276, en een afbeelding op een lantaarnconsole,
op de Lichte Gaard 8, herinneren hier aan.
Een andere versie zegt dat bouwmeester Plebe-

BAAC: Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie.
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Op Ossenvel was ik gesticht
Zoo als de oudheid hier
bericht
Maar toen men mij in deeze
tijde
De oude standplaats eens
ontzeide
Toen stond ik op een grond
van klei
Op geene Wel, noch Ossenhuiden
Zoo als het opschrift wil
beduiden
En dus ‘t verhaal een Fabel zij

Lantaarnconsole Lichte Gaard 8 te
Utrecht. De bakker verklapt het geheim
aan de bisschop, bouwmeester Pleberus
slaat zijn dochter met een brood.
(Beeldbank Utrechts Archief, Fotodienst
GAU, Cat.nr 62492 & 810161
rus de bisschop heeft doodgestoken.
Feit is in elk geval dat Coenraad
vermoord is.
Bij de afbraak van de Mariakerk in 1844 bleek
op een zuil een in het Latijn gestelde inscriptie1
te staan die [vertaald] zei:

Blijkbaar wilden ook onze volksvertegenwoordigers het naadje van de
kous weten. De minister moest het
maar even vertellen. En minister Sybilla Dekker kwam in de Tweede
Kamer op 13 oktober 2006 met de verklaringen van het eerder genoemde ‘op huyden bouwen’ en het gebruik van de scheepshuiden. Ze
voegde er aan toe dat tot dan toe nog nooit resten van huiden bij funderingen in Nederland
gevonden waren.
Toch knaagt dit een beetje want op internet
zijn enkele auteurs die het anders beweren. Helaas met weinig bewijs.

Nakomeling,
eeuw uit:

verhaal

eeuw

in,

Deze zuil staat hier gevest
op stierenhuid!
Men heeft overigens tevergeefs naar de ossenhuiden bij de fundamenten gezocht. Na de
zoektocht werd een hardstenen plaat gemaakt
die op de Mariaplaats werd aangebracht met
de tekst:

1

Zo wordt beweerd dat men bij een restauratie
van de Sint Martinuskerk in Ankeveen, een
fundering heeft aangetroffen van dennenpalen
en koeienhuiden.
En een andere auteur schrijft over de Domtoren in Utrecht:
’Maar in 1981 was ik er zelf bij, dus bij het
openliggende graafgat van het 10 meter dieperliggende fundament, waarvan de verteerde
koeienhuid werd vervangen’. En herhaalt dat
nog eens: ‘toen de fundamenten bloot lagen
vanwege een verrotte koeienhuid’.
En ook over het 16e eeuwse Café Spaarndam
uit Haarlem wordt gemeld:
Rond 1970 eeuw heeft er nog een grote verbouwing plaatsgevonden. De fundering kwam
in zicht en bleek op koeienhuiden te staan.

Tekening uit omstreeks 1720 die de stier in een reliëf op de zuil in de Mariakerk laat zien met bijbehorende tekst
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Voor de bouw van de nieuwe Sint Nicolaaskerk
in Monnickendam (ca. 1400) groef men een
bouwput van circa drie meter diep, waarna palen van zes meter lengte de grond in gingen. De
ruimte tussen de palen werd opgevuld met
paaltjes van een paar meter, zogenoemde slieten. Op de palen kwam een rasterwerk van
balken. Bij het metselen werden koeienhuiden
bij de onderste stenenlagen opgetrokken om
het metselcement (tras) tegen het grondwater te
beschermen.
Tot slot werd in Delft bij de aanleg van de tunnel in de spoorzone in 2014 over korenmolen
De Roos vermeld:
‘Deze molen uit 1679 is tijdens de bouw van
binnen gestript, op een plaat van gewapend beton met paalfunderingen gezet en een meter
opgevijzeld. De fundering was een allegaartje
van grond, beton, putten en oude koeienhuiden.’
Het verslag in deze is echter niet echt bewijzend.
Koeienhuiden in Gennep [als enige?].
Toch bleek het nut van koeienhuiden zo diep
verankerd in de algemene overtuiging dat men
het zelfs bij nieuwbouw nog toepaste:
‘In 1869 bouwt het kerkbestuur van het NoordLimburgse Gennep onder toeziend oog van de
ontwerper, kapelaan [!] Billekens, een nieuwe,
neogotische toren voor het vergrote middenschip. Bij de fundering gebruikt men de ‘eeuwenoude, beproefde methode van koeienhuiden’. Daarop komt de nieuwe, slanke toren van
50 meter hoog te staan, ‘gebouwd door Gennepse bouwlieden onder leiding van een Gennepse bouwmeester.’
Bijgeloof of is er toch iets van waar?
De overheersende gedachte is dat geen koeienhuiden gebruikt zijn bij de bouw van fundamenten van met name middeleeuwse kerktorens. En algemeen wordt gesteld dat tot nu toe
geen bewijzen hiervoor geleverd zijn.
De enige bewijzen kunnen voortkomen uit opgravingen van fundamenten waarbij gericht
gezocht is naar resten van runderhuid. En dan
bevindt zich dit leer misschien niet onder het
fundament maar juist rondom de onder de wa-

terspiegel gelegen gemetselde
bakstenen.
Een andere
mogelijk bewijs
zou geleverd
kunnen worden
door de verm e l d i n g va n
koeienhuiden
in de rekeningen voor de
bouw van een
kerktoren.
Maar de kans
daarop lijkt Martinustoren Gennep gebouwd in
1869. Foto auteur.
klein want de
huiden waren
in feite metselaarsgereedschap. Dat liet men
alleen achter als het versleten was of niet meer
te verwijderen.
Het is dus niet verbazingwekkend dat men feitelijk geen huiden gevonden heeft bij opgravingen.
Bronnen
• Veldkeien als fundamenten: Proosdijkoerier /
Proostkoerier 1991 A. van Leeuwen
• Ossenhuid is een tongewelf: De Vrije Fries 1934
• Mariakerk Utrecht: Nederlandse Volksverhalenbank RKOMA123 Meertens Instituut
• http://zowasutrecht.nl/wittebroodskind/
• Domtoren Utrecht: https://gaialogie.wordpress.com/2008/12/17/runderhuidenossenhuidenals-fundament-onder-kerkentorens-een-fries-gebruik/
• Kerk Monnickendam: http://www.grotekerkmonnickendam.nl/NL/Bezoek-de-Grote-Kerk/
Historie.html
• Tunnel Delft: https://www.ovmagazine.nl/
2014/08/delft-gaat-ondergronds-2147/
• Café Spaarndam: https://www.cafespaarndam.nl/geschiedenis/
• Kerktoren Gennep: https://www.gennepnu.nl/
special%20-%20de%20oude%20Martinustoren.html
• Wizo van Vlaanderen, Itinerarium Fresiae, of
Een rondreis door de Lage landen, hertaald en
ingeleid door Arne Lasance (2012)◉
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SINTERKLAAS &
ZIJN 'KNECHT’ IN
NEDERLANDSE
KRANTEN.

Het Sint Nicolaasfeest. Interieur waarin een gezin met kinderen Sinterklaas viert. Rond een tafel lopen kinderen met
hun cadeaus. Links zit een meisje met een pop, daarachter
een huilende jongen die een roe heeft gekregen. Rechts
ligt op de grond een kolfstok. (R. Brakenburgh 1685’Rijks-

JW Koten
Het Sinterklaasfeest is tegenwoordig niet meer zonder controversen. Dat was vroeger
herhaaldelĳk ook zo. Vanwege
de huidige controversen heb ik
me daarom afgevraagd hoe
het feest zich door de eeuwen
heeft ontwikkeld zoals terug te
vinden is in de Nederlandse
pers. Hierbĳ werd met gebruikmaking van Delpher op de trefwoorden gezocht zoals Sinterklaas, sint Nicolaas, Zwarte Piet,
Pakjesavond, Intocht e.d.
De kranten en tĳdschriften geven immers een
goed beeld hoe dit feest in de loop van de eeuwen geleidelĳk evolueerde. In de katholieke kerk
was Sinterklaas eveneens controversieel. Bĳ het
Vaticaans concilie werd de heilige sint Nikolaas
en zĳn feest afgeschaft. Misschien heeft Sinterklaas zelfs nooit bestaan en was hĳ meer een
verdichtsel van vrome mensen. Wel staat vast
dat rond de 7de en 8ste eeuw in Oost-Europa
het feest van Sinterklaas uitbundig werd gevierd.
Agios Nikolaos werd de belangrĳkste Oosters-Orthodoxe heilige, hĳ is van Rusland zelfs de beschermheilige. Nicolaas was een heilige met een
ĳzerstek imago omdat hĳ de schutspatroon van
de arme kinderen was en ook door vrĳers werd
vereerd met hoop op een huwelĳk. Het is vanwege dit imago dat met de opkomst van de Hollandse scheepvaart rond de 14de eeuw de Sint
ook aan onze kust zeer werd verwelkomd.
Vooral in Amsterdam werd zĳn feestdag breed
gevierd. Hĳ werd zelfs de patroonheilige van de
stad. Ook fungeerde hĳ ook als patroon of
schutsheilige van de zeevaarders. Vandaar dat in
Amsterdam de Nicolaaskerk ter zĳner ere een
plaats aan de haven kreeg.
Het feest van Sinterklaas werd in onze streken
vooral gezien als kinderfeest waarbĳ na een bezoek aan de sinterklaasmarkt de kinderen kleine
geschenken kregen. Dank zĳ de VOC (Verenigde

Oost-Indische compagnie) werden in de 16de
eeuw in Amsterdam exotische kruiden aangevoerd. Enkele daarvan werden verwerkt in speculaas. Vooral de speculaaspoppen die men later
vrĳers noemde werden hier ongemeen populair.
Deze speculaaspoppen werden na de koop bĳ
de bakker prachtig versierd met suikerglazuur,
later zelfs met bladgoud. Het boek de ‘Camera
Obscura’ van Hildebrand geeft in het hoofdstuk
de familie Kegge een aardig nostalgische beeld
van de populaire koekverguldavondjes. Had een
jongeman een oogje op een bepaalde jonge
dame dan presenteerde hĳ haar een fraai versierde speculaas vrĳer. Meestal werd de verliefde
jongeling enkele dagen later na kerktĳd op de koffie uitgenodigd. Kreeg de jongen dan het hoofd
van de koekvrĳer terug, dan zat hĳ 'gebakken'.
Brak het meisje echter de benen van de koek af,
dan kon de jongen maar beter 'de benen nemen'.

De Alteratie van 1575
Na de alteratie van 1575 toen het protestantisme
zegevierde beleefde de Sint in Holland kwade tĳden. Volgens Luther kon het Roomse heiligenfeest maar het beste naar de kerstmis worden
verplaatst. Vandaar dat het cadeaufeest in de
landen om ons heen naar de kerstmis is doorgeschoven. Hoewel er dus aan protestante zĳde
zeer veel weerstand tegen de viering van het sinterklaasfeest bestond, weerstond het Hollandse
publiek het verzet van de dominees. Om de
paapsche idolaterie tegen te gaan verbood Am-
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sterdam in 1663 zelfs het hele sinterklaasfeest.
Leerzaam is wat er daarop in Amsterdam gebeurde: boze kinderen en hun ouders roerden zich
dusdanig dat het stadsbestuur bakzeil moest halen. Door dit verzet tegen het sint Nikolaas feest
door de predikanten kreeg niettemin het heilige
feest wel geleidelĳk aan een heel ander karakter.
Het werd meer een volksfeest dat vooral op de
avond van 5 december werd gevierd waarbĳ
vooral de kinderen werden gefêteerd. Geleidelĳk
transformeerde Sinterklaas zich tot een andere
figuur, die het goede prees maar ook soms lĳfelĳk
strafte. Voor sommige kinderen werd hĳ een
boeman of kinderschrik, die gebruikt werd om
kinderen angst in te boezemen. Hĳ werd daarbĳ
onderdeel van het opvoedingsproces.

De Komst van zwarte Piet
In het begin van de 19de eeuw komt hier verandering in. De figuur zwarte Piet verschĳnt in veel
kranten. Het is niet de zwarte Piet uit het duo
Klaas en Piet, maar de zwarte Piet van een bekend kaartspel zwartepieten dat in huiselĳke kring
hier ongemeen populair werd. Deze zwarte Piet
werd hier zelfs spreekwoordelĳk, en vooral bekend van de uitdrukking 'iemand de zwarte Piet
toespelen'. Dit zwartepietenspel
was Duitse import en afkomstig
van de rover Johann Peter Petri,
die ook bekend stond onder de
bĳnaam der alten Schwarzpeter of
Schwarzer Peter. (zie afb. rechts)
Hĳ zou dit spel in zĳn gevangenisjaren hebben uitgevonden. Vandaar ook dat het spel de naam
zwarte Peter of Pik en Pikkie
(pik=pique=schoppen) kreeg. Op
de eerste bekende afbeelding van
de oﬃciële eerste speelkaart van
zwarte Piet zien we de bekende
karikaturale stereotypering van de
Afrikaanse andere, met kroes
haar, dikke rode lippen, ringen
door de oren etc. De andere
zwarte dus. Deze afbeelding van Zwarte Piet op
deze speelkaart zou in Nederland model gaan
staan voor de vele zwarte Pieten vooral in kinderboeken nadien. Bĳ het spelen van het zwartepie-

1

Brief van Abraham Calkoen jr. aan zijn
vader (ca. 1780) Abraham leefde van
1774-1849
Rijksmuseum Obj. NG-2011-26-1
tenspel moest de verliezer die de zwarte Piet
overhield zĳn gezicht met roet zwart
maken

Sinterklaas na 1850
In de jaren na 1800 kwam het sinterklaasfeest door de verlichting steeds
meer onder maatschappelĳke en culturele druk. De Maatschappĳ tot Nut
van ’t Algemeen pleitte er in 1848
zelfs voor om het feest maar helemaal
af te schaﬀen.
De onderwĳzer Jan Schenkman redde
het feest door een samenhangend
verhaal in een prentenboek 'Sint Nicolaas en zijn knecht'1 te schrĳven. Het
werd een soort sprookje. Dit prentenboek kan als de oorsprong van het
duo Sint Nikolaas en zĳn knecht worden beschouwd. In dit prentenboek vindt men de bekende elementen zoals het paard, het rĳden over
de daken, het schenken van cadeaus of een roe,

Dit boekje moet erg populair geweest zijn: er zijn zeker twintig edities van bekend.
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en Piet deel uitmaakt van de menselĳke onderbewuste belevingswereld (archetypen).

De invloed van de commercie

en Sints komst uit Spanje. Hĳ voerde als belangrĳke nieuwe elementen toe: de stoomboot waarmee Sint-Nicolaas in Amsterdam aankomt en de
zwarte page als knecht. Deze zwarte bediende
moest het vuile werk doen terwĳl Sint plechtig
toekeek.
Hiermee verving Schenkman dus de zwarte Klaas
door een zwarte bediende dat beter paste in die
periode. Aanvankelĳk had deze knecht van Sinterklaas nog geen naam, men noemde hem eenvoudig de zwarte knecht.
Vele jaren later zou hĳ zwarte Piet of Pikkie (pique= schoppen) worden genoemd. Een sterk
punt in zĳn boekje was het bekende lied 'Zie
ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan',
dat zeer aansloeg.
De vrolĳke melodie van dit liedje is afkomstig van
een destĳds populair Duits kinderliedje Im Märzen
der Bauer

De dubbelfiguur Klaas en Piet groeide uit
tot Nederlands cultureel erfgoed
Het blĳft een raadsel waarom de Sinterklaas en
zĳn knecht in dit boekje van Schenkman in de
loop van 50 jaar uitgroeide tot Nederlands cultureel erfgoed. Hoe kan het dat deze katholieke
bisschop in een calvinistisch land zo populair
werd en waar komt die typische zwarte knecht
figuur vandaan? Een verklaring kan zĳn dat het
Sinterklaas verhaal aansloot bĳ de geestelĳke
stroming van de romantiek die toen vigeerde en
die tevens in het kader van het bevorderen van
de volkstraditie paste.
Velen zagen in Sint Nikolaas een soort Wodanfiguur, dat een bedenksel achteraf was. Deze
Wodan hielp om Sinterklaas los van de religie te
maken. Mogelĳk is ook dat de kracht van het verhaal was, het gegeven dat de dubbelfiguur Sint

Een belangrĳke reden waarom Sinterklaas de tĳd
overleefde was zĳn economische betekenis. Tegen het einde van de 19de eeuw nam de welvaart toe. De middenstanders gebruikten het Sinterklaasverhaal van Schenkman als een zeer effectief marketing instrument in reclames en etalages. Daarmee kon de bevolking in Sinterklaas
stemming worden gebracht die de kooplust van
het publiek aanwakkerde. De middenstand ging
daarom steeds meer publieke Sinterklaas feesten
organiseren om de kooplust aan te jagen.

De periode 1890-1920 en de opkomst van
de industrialisatie
In de laatste helft van negentiende eeuw botsten
de visies van de Verlichting en die van Romantiek
bĳ de viering van het Sinterklaas feest. Dit maakt
begrĳpelĳk dat tot het einde van de 19de eeuw de
belangstelling voor Klaas en Pieterman in de pers
mager bleef. Bovendien stond het feest onder
invloed van de verlichting haast op uitsterven. Het
heeft daarom een geruime tĳd geduurd aleer het
duo 'Sinterklaas en zwarte Piet' hier algemeen
ingang vond. Bĳ de aanvang sprak men steeds
van de Sint en zĳn knecht zonder verdere naamgeving van zĳn verdere naam. De knecht die aan
Sint-Nicolaas werd toegevoegd, was toch een
nieuwigheid die niet direct aansloeg. Tot in de
eerste helft van de 20e eeuw bestonden er in
Nederland bovendien geen duidelĳke afspraken
over hoe het Sinterklaaseest eigenlĳk gevierd
moest worden.

De tijd na de eerste wereldoorlog
De viering van het Sinterklaasfeest kreeg vooral
na de eerste wereldoorlog een hausse. Na de
oorlog en de Spaanse griepperiode was er een
tĳd van opluchting en toenemende welvaart. De
publieke sinterklaasfestiviteit in deze naoorlogse
periode droeg vooral een commercieel karakter.
De mensen hadden meer te besteden. Daarbĳ
werd de knecht van Sinterklaas steeds meer
zwarte Piet genoemd of nog vaker Pieterbaas de
vroegere naam van tsaar Peter de Grote. De
naam zwarte pikkie raakte daarbĳ geleidelĳk in
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onbruik. Geleidelĳk aan werden toen zwarte Piet
en Sinterklaas deel van onze nationale cultuur.
De verschĳningsvorm van Piet was nog niet die
van de andere zwarte. Kroeshaar en oorringen
waren toen nog niet algemeen. Waarom de naam
zwarte Piet geleidelĳk aan de overhand kreeg is
mĳ niet duidelĳk. Het is niet ondenkbaar dat de
zwarte Piet, uit het kaartspel zwartepieten, aan
deze naamgeving heeft bĳgedragen. Een ander
veel gebruikte andere naam voor de zwarte
knecht in het verleden was immers zwarte pikkie
geweest, de naam voor de zwarte Piet in het
zwartepietenspel.

De economische crisis
De grote economische crisis (1929), bracht een
omslag in de feestvieringen. Het sinterklaasfeest
kwam op een zeer laag pitje, omdat de bevolking
in meerderheid zo arm was dat men liever het sinterklaasfeest maar oversloeg. Aan de andere kant
werd in de crisisjaren het sinterklaasfeest door
sociaal voelenden aangegrepen om kinderen te
verrassen die nog in Sinterklaas geloofden maar
waarbĳ het gezin te arm was het om feest te vieren. Dit leidde er bĳvoorbeeld toe dat er voor achtergestelde kinderen uit arme gezinnen inzamelingsacties werden georganiseerd, waaruit geschenken aan de kinderen konden betaald.
De eerste Amsterdamse intocht van Sinterklaas
vond plaats op 1 december 1934. Dit bezorgde
bĳ de Nederlandse sinterklaasfeesten een doorbraak omdat dit een eerste landelĳke manifestatie
betrof waarvan de vorm ook daarna landelĳk werd
overgenomen. Tĳdens de crisis diende de intocht
als lichtpunt in die barre tĳden. De naam van Dr.
M (Maup) de Hartogh, een huisarts en tevens
raadslid moet hier met klem genoemd worden Als
Sinterklaas wist Maup onze eerste toneelspeler
Eduard Verkade te strikken. Van Gend en Loos
leverde een 'monumentaal' wit paard, de Havenstoomboot zorgde voor een echte stoomboot
met dikke vette rook uit de schoorsteen. Surinaamse schepelingen werden zwarte Pieten. De
Sint Nicolaas zou klokgebeier laten horen, Bodega Oporto op het Damrak bood Spaanse wĳn
aan Een sterk punt bĳ de intocht was dat Sinterklaas met vermanende woorden op de Dam, de
burgemeester toesprak. Het verloop van de intocht was volgens het boek van Schenkman ge-

Ook in het eerste jaar van de Duitse bezetting was er al een probleem met Zwarte Piet. De bezetter vond namelijk dat hij
wit moest zijn. De Duitsers waren bevreesd dat verzetsstrijders, verkleed als
Zwarte Piet, zo sabotagedaden zouden
kunnen plegen. [sintenpietengilde.nl]
organiseerd. Het succes was zo overweldigend
dat men besloot deze intocht jaarlĳks te herhalen.
Amsterdams voorbeeld, te zien op het polygoon
journaal, zou model staan voor andere gemeenten. Toen in 1935 de intocht plaats vond was er
slecht één Pieterbaas, die er uitzag als een Moorse ridder en niet als een Afrikaan zoals later. Door
de bezetting ging de intocht van 1940 niet door.
De intocht van Sinterklaas tĳdens de bezetting
werd georganiseerd door nationaalsocialistische
organisaties als de Winterhulp en de Jeugdstorm
van de NSB.

Omslag na de bevrijding
Na de bevrĳding pakte men de draad meteen
weer op. In november 1945 werd de eerste naoorlogse Sinterklaasintocht gehouden. Omdat het
organisatiecomité (ICA) zo vlak na de oorlog maar
een beperkt budget had riep men de hulp in van
de Canadese soldaten die waren gelegerd in de
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Oranje Nassaukazerne. Deze Canadezen waren
blĳ om te kunnen helpen en stelden twintig jeeps
en een grote hoeveelheid snoep beschikbaar. Er
werd besloten dat de Nederlandse Sinterklaas
Eduard Verkade, werd vergezeld door een groot
aantal Canadese Zwarte Pieten en twintig geüniformeerde chauﬀeurs. Deze Pieten leken daarbĳ
op de afbeeldingen in oudere prentenboeken en
strips. Het is goed te zien welk stereotype er werd
gegeven aan de deze zwarte Piet: een zwart gezicht, grote (rode) lippen, afro kapsel, gouden
oorbellen, wild, onbetrouwbaar, grappen en grollen makend, kinderlĳk en krompratend, het stereotype dus van de andere Afrikaan.
Ofschoon de traditionele Sinterklaasgebruiken op
de oude voet schenen te worden doorgezet, was
de werkelĳkheid toch anders. Door de bezetting
en de karige naoorlogse jaren met veel armoede
was er toch een mentaliteit-verandering opgetreden die gevolgen had voor de latere Sinterklaas
vieringen. Het sinterklaasfeest kreeg mede daardoor een ander karakter. Dit alles ging verder gepaard met groeiende commercialisering van het
feest.

Pakjesavond
Vóór de Tweede Wereldoorlog was pakjesavond
nog geen algemeen gebruik. De crisisjaren, de
bezettingstĳd en de naoorlogse armoede was de
oorzaak dat de minder welgestelden amper pakjes avond vierden. De toenemende welvaart na
de oorlog bood echter meer ruimte voor een
geefcultuur, een geschenkenfeest in het kader
van het oer-Hollandse sinterklaasfeest. Pakjesavond met lotjes trekken en gedichten maken
werden een typische Nederlandse aangelegenheid. Ondertussen verspreidde de gewoonte van
pakjesavond zich geleidelĳk aan over het hele
land, ook in de zuidelĳke provincies.

Veranderde sfeer van Sinterklaas intochten
Een verandering was er ook in de sfeer van de
Sinterklaasintochten. De TV heeft veel aan die
andere opzet bĳgedragen. Deze intochten kregen
vooral in de naoorlogse jaren daardoor veel publiciteit. De Amsterdamse intocht bleef hier de voortrekker. Vooral door de opzet van het Sinterklaas
feest na de bevrĳding door medewerking van de
Canadezen had de intocht een wat ander karak-

ter gekregen. In tegenstelling tot voor de bezetting, wordt Sinterklaas nu vergezeld door enkele
honderden Pieten. Deze zĳn nu allemaal zwart
geschminkt met de stereotype verschĳningsvorm
van het andere Afrika. Bĳ de eerste naoorlogse
intochten stormden de Pieten ook langs de rĳen,
schudden met de roe, rinkelden met hun kettingen en gooiden keihard pepernoten in de menigte. Terwĳl Sinterklaas altĳd statig en gedistingeerd
is gebleven. Maar de Pieten van na 1950 gingen

Randstad versus de provincie? Rasit Elibol beeld Milo. 22-11-17 (de Groene)
zich steeds meer als clowns gedragen. Vaak
wordt Piet als een krompratende, stuntelende of
dom figuur gespeeld. Zwarte Piet sprak met een
rollende ‘r’ en zegt: 'Ik was opgesluit, ik had vergispt. De Pieten waren als clowns in een circus.
Het bestraﬀende element van Zwarte Piet verdween.

Samenvatting
Concluderend kan men stellen, dat het sinterklaasfeest gedurende de eeuwen met een wisselende belangstelling is gevierd. Onder invloed van
het protestantisme werd Sinterklaas een nationaal
feest. De vormgeving van dit feest blĳkt gedurende laatste eeuwen sterk te verschillen. Uit dit
overzicht blĳkt dat deze vormgeving van het feest
sterk afhankelĳk was van de tĳdsgeest zoals die
op dat gegeven moment in de tĳd vigeerde. Het
commerciële karakter van het feest kreeg daarbĳ
geleidelĳk de overhand en zal ook bepalend zĳn
voor komende ontwikkelingen.

Bronnen/Geraadpleegde literatuur
• Delpher
• https://sintenpietengilde.nl/illustraties/
•✦
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LEESADVIES
Van de heer Jan Spendel ontving ik het
verzoek aandacht te geven aan zijn
nieuwe namenboek.
Dat blijk al het negende in de serie 'familienamen’ te zijn.
Om ons geheugen even op te frissen:
1. Familienamen in Nederland (1999),
2. Het Meiernamenboek (2001),
3. Molen en Molenaar in familienamen
(2005),
4. Smid in familienamen (2008),
5. Onwelvoeglijke, bespottelijke en bijzondere familienamen (2011),
6. Bakker in familienamen (2012),
7. Buitenlandse familienamen in Nederland (2013),
8. Nederlandse familienamen in het
buitenland (2015),
9. Dijk, Dam en Duin in familienamen
(2020).
Iets over de inhoud
Omdat mijn moeder een naam heeft
waarin 'dijk' voorkomt (Dijkhuizen) heb
ik vanzelf eerst gezocht naar deze
naam.
Op pag. 58 staat het uitgebreid vermeld:
Van Dijkhuizen en later Dijkhuizen met het buurtschap Dijkhuizen in Epe als bakermat.
In de 17de eeuw werd de naam Van Dijkhuizen nog niet
gebruikt, dat gebeurde pas in dev 18de eeuw.
En dan volgt een fragment uit de genealogie
van de familie (van) Dijkhuizen waaruit blijkt
dat deze familie eind 18de en begin 19de eeuw
het voorvoegsel 'van' laat vallen.
(Beknopt citaat)
Een paar voorbeelden
Damman: Valse dam-naam. Beroepsnaam
voor de aman (ambtman) die namens een adellijke heer een gebied bestuurde.

was onderhoudsplichtig voor een deel van de
dijk. hij was een dijkplichtige boer.
(Beknopt citaat)
Ik mag u namens de auteur verklappen dat zijn
10de boek gaat over plaatsnamen, te weten Voorburg, Veur en Voorschoten. Komt waarschijnlijk in 2021 uit.
De auteur is volgens de achterflap historicus en
amateurgenealoog. Dat is overduidelijk te zien
in zijn bibliografie.

Het boek, uitgevoerd als paperback wordt
uitgegeven door Uitgeverij Gopher, telt 272
pagina’s, is niet geïllustreerd en kost in de
boekhandel € 18,50 ✦

Dijkslag: Hij die woont op de boerderij Dijkslag bij Herxen. De boer van deze boerderij
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Enquête door de Staatscommissie
benoemd krachtens de wet van
19 Januari 1890 (Staatsblad nr. 1)
(Derde Afdeeling)
Bedrijven in onderscheiden Gemeenten

pen aan naar de kerk kan gaan. Hier moet ik f 2.50
voor een woning betalen.
648. Hebt gij daarvoor een goede woning?
Een redelijke.

Verhoor van Johannes Gerardus Bodaan1, oud
47 jaar, huisschildersknecht te 's-Gravenhage.

650. Hoe lang werken die?
Daar hangt een lijst van in de werkplaats, overeenkomstig de wet; ik geloof tot 7 uur.

642. De Voorzitter: Gij zijt voorzitter van de
schildersgezellen-vereeniging „Hulp en
Vriendschap”. Is dat eene vereeniging,
waar de vakbelangen worden besproken ?
Neen, alleen worden daar besproken de
belangen der vereeniging en de uitkeering bij ziekte en overlijden.
643. Hoeveel leden telt uwe
vereeniging?
225 leden.
644. Wat is in den regel de
werktijd voor de schilders?
Dit wisselt af naar het jaargetijde. In den
zomer wordt in den regel gewerkt van ’s
morgens 6 tot ’s avonds 7 uur, half 8, met anderhalf uur schafttijd. Ik ben om zoo te zeggen op een
modelwerkplaats, onze patroon zorgt uitstekend voor zijn
menschen. Wij werken van 6-12 en van 2-71/2 uur,
maar er wordt niet op een oogenblikje gelet.
645. Wordt er dikwijls overgewerkt?
's Avonds zelden en 's Zondags ook slechts in bijzonder
drukke tijden, zooals het voorjaar.
646. Wordt in de bouwerij dikwijls laat en des
Zondags gewerkt?
Ja, daar laat men de menschen zich nog al eens aftobben.
647. Wat is het loon voor een goed schilder hier?
Het loon is een dorpsloon. In Amsterdam en Rotterdam
is men ons te dien opzichte veel voor. Daar verdient men
18-20 cents, hier verdient men 15 cents, waar men ook
te Monster, enz. verdient, waar men voor een gulden een
prachtige woning heeft en 's Zondags zelfs met de klom1

649. Worden in uw vak wel jongere lieden van
12-16 jaar als werkkrachten gebruikt?
Ja wel, er zijn er bij ons al een stuk of vier van 12-14
jaar.

651. Op uwe werkplaats zal de verhouding tus- schen patroon en werkman
dus wel goed zijn?
Zeker, ik ben reeds 32 jaren op den winkel en ik ben de jongste.
652. Aan uwe Vereeniging
„Hulp en Vriend- schap” is
een ziekenfonds verbonden ?
Ja.
653. Wat wordt daarvoor betaald?
11 cent contributie per week, waarvan
1 cent bodeloon.
654. Wanneer een lid nog geen 2 jaren
lid is geweest, krijgt hij bij ziekte f 3 per week;
2-3 jaar lid zijnde krijgt hij f 3.50; van 3-4 jaar
f 4 en soo vervolgens tot f 5 toe?
Ja, die f 5 krijgt hij gedurende 20 weken, en dan krijgt
hij nog gedurende 32 weken 1 cent van elk lid.
655. De eerste week bij ziekte wordt f 1 gekort?
Ja, dat is om te voorkomen, dat de menschen zich te
gauw ziek melden.
656. Wordt er ook contrôle gehouden op de
zieken ?
Zeker en streng ook, omdat er, vooral ’s winters, anders
dikwerf misbruik van de kas zou worden gemaakt. Wij
hebben eene reserve van f 1000, waarvoor wij ook moeten waken. Er zijn 6 commissarissen om te controleeren.
657. Komt het nog al eens voor, dat misbruik
wordt gemaakt, dat ziekte wordt voorgewend ?
Stellig.

Johannes *9-9-1844 in Den Haag en tr. 6 mei 1868 met Adriana Krouwel. zij overleed op 17-3-1883
gemmagazine┊november 2020┊pagina 34 van 40

658. Gij hebt ook een fonds voor uitkeering bij
overlijden?
Ja.
659. Wordt daarvoor afzonderlijk bijgedragen?
Neen, dat gaat alles uit de bijdrage van 10 cents.
Als iemand echter plotseling overlijdt, krijgt hij, behalve
de f 45, nog van elk lid 10 cents extra.
660. Die f 45 krijgt hij, wanneer hij langer dan
15 jaar lid is geweest?
Ja.
661. Van 1-5 jaar bedraagt de uitkeering f 20;
van 5-10 jaar f 30 ; van 10-15 jaar f 40 en vervolgens f 45 ?
Ja.
662. Komt het fonds daarmede toe ?
Ja, want wij hebben eene reserve van f 1000.
Tegen Kerstmis moet dat in orde zijn. Het overschot van
de gelden wordt gedeeld. Wanneer er veel zieken zijn,
dan is dat natuurlijk weinig.
663. Hoe lang moet iemand lid van de vereeniging zijn om geld te kunnen trekken ?
Als hij 26 weken lid is, heeft hij recht op uitkeering van
ziekengeld.
664. In art. 33, lees ik, dat boeten na 4 weken
betaald moeten zijn. Welke boeten worden
daarmede bedoeld?
Wanneer iemand eene vergadering niet bijwoont, wordt
hij met 20 cent beboet. Wanneer hij na 4 welken nog
niet heeft betaald, wordt hij nog eens met 5 cent extra
beboet en daarna geroyeerd.
665. Een schilder is zeker meestal wel lid van
meer dan ééne vereeniging, niet waar ?
Ja, en dit is een groot bezwaar van onze vereeniging.
Eigenlijk moest men in niet meer dan één vereeniging
mogen zijn.
666. Zoudt gij meenen, dat er veel menschen
zijn, die in tijden van ziekte meer geld krijgen
dan zij in gezonde dagen verdienen ?
Die zijn er zeker.
667. Krijgt gij van den patroon eenige uitkeering in geval van ziekte ?
Neen.

668. Ook niet met den ouden dag?
Neen.
669. Weet gij ook, of er patroons zijn, die dat
doen ?
Ik geloof bijna geen één.
670. Werkt gij niet eens buiten aan gebouwen ?
Ja.
671. Worden de steigers van wege de gemeente
nagekeken ?
Ik zou wel willen, dat er een scherper toezicht van wege
de gemeente gehouden werd.
Ik weet, dat er patroons zijn, die 60 en 70 jaar één ladder gebruiken, en dan is Onse Lieve Heer met den persoon en met de ladder.
672. Hebt gij nog op een of ander punt onze
aandacht te vestigen ?
Ik heb reeds gezegd, dat de loonen hier in Den Haag te
laag waren. Ook is de arbeidstijd te lang. Ik heb in het
buitenland, in Parijs gewerkt en ik arbeidde daar nooit
langer dan 10 uren. 's Avonds om 6 uur was ik vrij en
ik kon rekenen, dat ik er 30 cent per uur verdiende.
673. Wat verdiendet gij daar dan per week?
Goed in de 20 francs.
674. Maar als gij de levensbehoeften in een
stad als Parijs vergelijkt met die in Den Haag,
dan zal ook dit verschil zeker niet gering wezen?
Daarin hebt u gelijk.
675. Zijn de werklieden in het buitenland kundiger dan hier?
Men heeft overal martelaren en apostelen. Ook in het
buitenland zijn knappe werklieden, die, evenals hier het
geval is, een sober bestaan hebben en zich moeten behelpen.
J.G. Bodaan
Kolkman, Voorzitter.
G. Emants,
S. M. van Wijck, Lid der Eerste Afdeeling..
P. van Nispen, Adj. secretaris.✦
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OVERZICHT PUBLICATIES
[129]
H. Klunder
Verklaring afkortingen tijdschriften e.d.:
GN = Gens Nostra
LTG = Limburgs Tijdschrift voor Genealogie
OV = Ons Voorgeslacht
OTGB= Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie
en Boerderijonderzoek
VG = Veluwse Geslachten
WF = Westfriese Families
Afdelingsbladen van de Ned. Gen. Vereniging:
1130 = 11 en 30 (Friesland)
Amst = Amstelland
Bull = Bulletin (Achterhoek en Liemers)
GS
= Gooise Sporen
LCR = Land van Cuijk en Ravenstein
TK = De Twee Kwartieren (Kempen- en Peelland)

G. Verkerk: De freule, haar familie en haar
oom. [Van Beresteijn, 1475-1972] TK sept.
20.

lagen: 1) 'Parenteel (gedeeltelijk) van Jan Melinck' (vooral Meijlink(s), 1665-1750) en
2) 'Parenteel van Jan Bartolts (Bartels), de
oude' (1640-1783)] VG sept. '20.
Y. Zomer: de Engelen van Vlaardingen. [Stamreeks voornaam Engel, dus patroniemen Engelsz/Engelsdr, 16e eeuw-1684] OV okt.
'20.
J.F. Wendte: Laurens Cornelisz. (Ankeveen) en
zijn nageslacht Gravendijck en van Noortgouw te Amsterdam, groothandel in vogels
(1651-1760). [tot 1760] OV okt. '20.
Mw. van der Kuip-Zilvold: De familie de
Greef(f), organisten. [1680-1934] OTGB no.
3 '20.
P. Op den Brouw: De splising van het abtsgoed
Groevenpael in Halvinkhuizen te Putten. [Met
twee schema's (o.a. ten Hope), 16e-18e eeuw]
GN sept.-okt. '20.
Stamreeks van Hermanus Henricus Maria
Hulshof. [1597-2000] Bull juli '20.

Van wien niet heeft, van dien zal genomen
worden ook wat hij niet heeft. [Met 'Stamreeks
van Hendriekus (Driek) Brekelmans',
1705-1983] TK april '20.

S. Giezen, mw. H. Faassen: Aafke Gesina van
Hulst. [Geb. 1868, kwartierstaat, Herdingh,
Spannenburg, Menalda] 1130 juli '20.

F. Jantzen, E. de Jonge: Is iedere Eper Brouwer een brouwer? Genealogie van een brouwersfamilie. [1570-1963] VG sept. '20.

W.T. Molema-Smitshoek: Fragmenten uit mijn
kwartierstaat in 's-Gravendeel (deel 2) de familie Huijsman.
[Geen kwartierstaat, 16e eeuw-1763] OV sept.
'20.

C.R.H. Snijder: Het 'Haarlemse' scherprechtersgeslacht Christiaenssen (ook wel: Nanning of Nannings). [Met 'Genealogie' (17e
eeuw-1905), gevolgd door: 'Kwartierstaat van
Chrstiaen Nanning (1739-1779)'(Schmidt,
van Anholt, Schneider)] OV juli/aug. '20.

Pareenteel van Gerrit Kets. [o.a. Wijers,
1705-1991] Bull juli '20.
G. Knake: Genealogie familie Knake (deel 3
en slot). [1814-2009] OTGB no. 3 '20.

A. Pennings-Cornelissen: {Kwartierstaat:
Cornelissen, Schoonings, van der Heijden, Hermens] LCR mei(?) '20.

H. Sijm: Genealogie van Cornelis Jans Koedooder. [1608-1995] WF sept. '20.

H.J. Harner: Cromhout, een familie van herbergiers en brouwers in het Ampt Brummen.
[Oorspronkelijk Cromholt (1654-1946), bij-

W.T. Molema-Smitshoek: Fragmenten uit mijn
kwartierstaat in 's-Gravendeel –
Deel 1. De familie Lapper. [Geen kwartierstaat, 16e eeuw-1716] OV juli/aug. '20.
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M. Vulsma-Kappers: Kwartierstaat van Reinbert de Leeuw (deel 2). [Vanaf generatie VI]
Amst sept '20.
Kwartierstaat van Hendrik Lenselink. [Geb.
1859, Roessink] Bull] juli '20.
B. de Keijzer, H.M. Kuypers: Geertruyd Jansdr.
van Muylwijck, een nog onbekend kind van
Jan van Muylwijck Matthijsz. (Heusden-Gorinchem). {Met 'Gezin van Jan Muylwijck
Mathijsz.', drie generaties, 15e eeuw-1566] OV
sept.'20.
J.A. Bakker-ten Have: Parenteel van Hendrik
Arents op Pessink. [Ook Dorterkamp,
1655-1841] OTGB no. 3 '20.
J.S.L.A.W.B. Roes: Kwartierstaat Roes-Reijrink (deel 3 en slot). OTGB no. 3 '20.
Mw. M.G. van Steenbergen: De bierbrouwers
Romeijn uit Barneveld. [Met fragmentgenealogie (1552-1959) en bijlagen: 'Enkele families
Van de Vliert' (1650-1729), 'Eigenaars van
De Brouwerij aan de Grotestraa/Langestraat,
later museum Nairac' (Brouwer, 1660-1807)
en 'Van Heerd (Heert, Heerde, Heerdt)
en Wijn Evertsen Brouwer' (1630-1852] VG
sept. '20.
R. Dix: De Schenck-Heijnen connectie –
Een netwerk van vrije en horige families. [Met
'De kwartierstaat van de neven Hendrik
Schenck' (geb. 1674)] GN sept.-okt. '20.
M. Vulsma-Kappers: Kwartierstaat van Aart Staartjes.[Asmussen, Schouten, Honingh] Amst sept
'20.
L. van der Hoeven: Genealogie
van
het geslacht Van Tubbergen/Tubbergh/
Tibberen. [17e eeuw-1752] GN sept.-okt. '20.
T. van der Vorm: De families Van der Urck
en Colen uit Naaldwijk. [16e eeuw-1665] OV
juli/aug. '20.

R. Dix: De freule en haar pachter.[ Met 'Relatieschema van Westerholt–van LinteloJimmink-Wiemelink'(1726-1892), kwartierstaat van jkvr. Anna Maria Dorothea van Lintelo tot de Marsch (geb. 1743, van Lintelo
tot Burchgraaf, baron des Villates, von
Cronman), 'Nageslacht van de freule en haar
pachter' (Jimmink, Wijers, 1778-1955) en
'Afstammingsreeks van Regnon de Chaigny
naar Olivier de Braine-Machecoul, zoon
van Pierre Mauclerc de Dreux, hertog van
Bretagne' (1231-1723)] GN sept.-okt. '20.
M. Flokstra: Huis Ter Horst en de heerlijkheid
Horst onder de familie Van Wittenhorst
1523-1754. [Met schema en historische kwartierstaten] LTG no.3 '20.
Familie Album Wonder. [Kwartierstaat met
foto's, Rijkes, Schoorl, van Zoonen] WF
sept. '20.
W. Peeters: Zoektocht naar de familie Zimmerman. [1654-1962] GS mei '20.✦
advertentie

Wordt een yegelijck bekent ghemaeckt, dat
alsoo Jan Kaegman, Francoisse Schoolmeester,
tot Hoorn, alreede heeft een seer florisante en
aen-nemende Schole van jonge Jeught, omme
in allerley rare en konstige Handtwercken,
mitsgaders de Francoisse Tale, Lesen, Schrijven, Cijfferen en Boeckhouden, geleert en onderwesen werden, hy nu daer toe van de E.E.
Achtb. Heeren Burgermeesteren en Raden der
bovengemelte Stede heeft bekomen een seer
commodieuse en goede ghelegentheydt van
Wooninge, omme een yder na sijn believen en
gerief te konnen dienen, soo wel in de heele als
halve kost, in diervoegen gelijck hy vertrouwt,
dat noyt voor desen yemant sodanigh sal wesen
geaccommodeert : soo derhalven yemant ghenegen is sijne Kinderen aldaer te bestellen, die
addresseere sich aen de voorsz. Kaeghman,
binnen Hoorn, op de Nieuwe-straet, sal een
yder na sijn contentement en gelegentheyt, om
een civilen Prijs, accommodeeren.
[OHC van 30 mei 1665]✦
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UIT DE NGV PERIODIEKEN
Dick Kranen
Met de meeste afdelingen heb ik een ruilabonnement lopen waardoor ik een beetje
op de hoogte blijf van ontwikkelingen in de
afdelingen.
En ik verkeer daardoor in de mogelijkheid de
heer Harm Klunder op de hoogte te brengen van genealogische publicaties die gepubliceerd zijn in de afgelopen maanden.
Maar er is meer te vinden in die bladen. Zo
lees ik regelmatig interessante artikelen die
ik u niet wil onthouden. Overnemen van zo’n
artikel gebeurt wel eens maar ze allemaal
overnemen zou te gek worden. Zeker ook
omdat ze niet voor iedereen van belang zijn.
Ik beperk me tot een zeer korte aanduiding
van de inhoud of strekking. Mocht u het hele
verhaal willen lezen, dan adviseer ik u contact op te nemen met de secretaris van de
betreffende afdeling. U kunt dat eventueel
ook via mij opvragen.
Er komen steeds meer NGV uitgaven digitaal bij me binnen, ik beperk me nu tot die
bladen die ik per post ontving.
Afd. Nationaal-Twente, nr. 3-2020
• De keerzijde van een paar bidprentjes:
staat er meer dan er is gedrukt? Auteur
Jan Oude Munnink, 6 pagina’s
• De inwoners van Delden op het einde van
het 12-jarig bestand; met lijsten; auteur
G.J. Welberg, 5 pag.
• Rampspoed over Enschede; behalve de
vuurwerkramp in 2000 heeft Enschede
ook in 1125, 1224, 1517, 1750 en 1862
rampen gekend. Auteur Marieken Scholtes-Sijses, 6 pag.
Afd. Rijnland, no. 3, sept. 2020
• Boedeltaxatie na het overlijden van Maria
Willemina van der Zee; met (getypte) lijsten
van de taxatie; auteur Anny P.J. Kayservan der Zee; 4 pag.

De stadsbrand van 7 mei 1862, afgebeeld
in L’Illustration (bron: Wikimedia Commons)
Afd. Land van Cuijk en Ravenstein, aug.
2020
• Over lulletjespap, kattenkwaad, eenzaamheid, pesterijen en opspelende hormonen;
Artikel over het dagelijks leven op katholieke internaten in Brabant. Onderzoek is
gedaan door het BHIC (zie ook: http://
wierookwijwaterenworstenbrood.nl/internaten); auteur Margot America; 3 pag.
Een ander standaard onderdeel van het dieet
op internaten waren verschillende soorten
pappen. Standaard pappen zoals griesmeelen rĳstepap worden vaak genoemd door oudkostschoolleerlingen. Op het Sint Theresia
Missiehuis, later bekend geworden als Internaat
Stapelen, kregen de leerlingen echter ook een
pap voorgeschoteld die al gauw de naam ‘lulletjespap’ kreeg. Het is niet bekend wat er
precies in zat. Wel zagen de jongens er zo nu
en dan een stukje macaroni in drĳven, wat de
aparte benaming van het gerecht verklaart.

Afd. Betuwe, nr. 1, 2020
• De dood van Johannes (Jan) Houtsager;
een beschrijving van de moord in 1711 in
Tiel en de verzoening van de nakomelingen van moordenaar en slachtoffer in
2011; auteur Harry P. Houtzager; 7 pag.
• Historische valkuilen en omgang met originele bronnen (I); auteur P. D. Spies, 5 pag.
Afd. Betuwe, nr. 2, 2020
• Tot de dood ons scheidt….; Het verhaal
van Jan van Soelen en zijn nakomelingen
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sinds 1835; auteur Dick Vermeulen, 14
pag.
Afd. Zuid-Limburg, nr. 3 , 2020
• De vroegste clerus te Eijgelshoven; sinds
1477; auteur Wim Nolten, 6 pag.
• Een inwonerslijst van Echt uit de Franse
tijd (1807). Er bestonden twee inwonerslijsten, de ene uit 1796 en de andere uit
1807. Op de lijst van 1796 staan alle inwoners maar die uit 1807 staan alleen de
mannen: naam, voornaam, beroep, geb.
plaats en geb. datum; 17 pag.
Afd. Amersfoort en Omstreken, sept. 2020
• Nefkens Amersfoort 1880-2000,
Drie generaties
ondernemers in
vervoer, auteur
van het boek Pet e r B a a s , b es p re k e r F r a n s
Roelvink. 4 pag.
• Anna Schut en
Johannes van
Arler. Connecties
met de familie
Froger (Dirk, zilversmit en Willem, de tabaksp l a n t e r ) ; b eschrijft de familie vanaf de 17e eeuw; 4
pag.
Afd. Friesland, nr. 3, juli 2020
• Bölger en Van der Meulen; Taeke Cornelis
Bölger was chirurgijn en vroedmeester te
Franeker, etc.; auteur B.D. van der Meulen
te Leeuwarden; 4 pag.
• De initialen van mijn overgrootmoeder
(ATT); verhaal n.a.v. zilveren pepermuntdoosje eigendom van Aaltje Tijsses Tijsma, geb. 1860 te Ferwoude; met nakomelingen uit haar huwelijk met Hendrik Jans
Jagersma; auteur Tineke Hartman te
Leeuwarden; 7 pag.

• Akke van der Bijl (1899-1985), verhaal
over de grootmoeder van de auteur die,
komend uit Lemmer, in Heemstede als
dienstbode aan de slag gaat, etc.; auteur
Hinke Woudt-Westra te Delfstrahuizen; 5
pag.
Afd. Rotterdam en Omstreken, nr. 3, 2020
• Beroepen van Bartholomeus Labeen
(1625-1697); Bartholomeus was Maasschipper, beurtvaarder en tot slot schipbesiender, vnl woonachtig in Venlo; auteur
Rob Lambermon; 5 pag.✦
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