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Inleiding
Toen mijn oudoom Lambertus van Zandwijk (1882-1976) jaren geleden aan vele familieleden
een exemplaar van zijn familieoverzicht verschafte, was dat mijn allereerste kennismaking
met de genealogie. Het overzicht werd een stamboom genoemd, maar eigenlijk was er op het
eerste gezicht niet zo veel samenhang tussen de besproken families te ontdekken. Alleen als je
goed zocht, ontdekte je de verbanden. Het ging in dit overzicht om verschillende families,
allemaal afkomstig uit Herwijnen, waarvan echter niet alle takken werden uitgewerkt. Toen ik
jaren later wat meer genealogische kennis verworven had, kreeg ik het vermoeden dat de
samensteller vooral aandacht besteedde aan die personen die in zijn eigen kwartierstaat
voorkwamen; de rest was minder belangrijk.
Die samensteller moest echter een ander zijn geweest dan Lambertus van Zandwijk,
ook al werd diens gezin op de laatste pagina vermeld. Hoe meer ik het overzicht bekeek, hoe
meer ik de indruk kreeg dat het geslacht dat in feite centraal stond, niet de familie Van
Zandwijk was, maar de familie Van Zee. Merkwaardig bleef echter dat niet het gezin van de
stamouders Van Zee, maar het gezin van ene Geurt Roosa als eerste werd beschreven.
Navraag bij de erfgenamen van Lambertus van Zandwijk bevestigde intussen het
vermoeden dat Lambertus het bewuste familieoverzicht niet zelf had opgesteld. HIj had
slechts een handschrift dat in zijn bezit was, voor de rest van de familie uitgetikt en
vermenigvuldigd. Ik kreeg een kopie van dit handschrift, en leerde daaruit dat een tot dan toe
nogal raadselachtige bladzijde middenin het handschrift eigenlijk als laatste pagina bedoeld
was. Die zag er zo uit:
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In de noten zijn de volgende afkortingen gebruikt: BR = bevolkingsregister; BS = Burgerlijke Stand; DHBT =
Archief van de Dagelijkse Heerlijkheden in de Bommeler- en Tielerwaarden; DTB = Doop-, trouw en
begraafboeken; EvZ = Engel van Zee, Geslacht-Boom; GL = Gemeente Lingewaal; ORA = Oudrechterlijk
archief; RAG = Rijksarchief Gelderland, Arnhem; VR-B = Gijsbert van Rijckhuijsen, Copye-brieven
(Gemeentearchief Leiden; Ia = deel I, eerste boek, Ib = deel I, tweede boek, II = deel II, enz.).

Wat ná deze pagina volgde, was door verschillende handen geschreven, afwijkend van de
hand uit het eerste gedeelte. Dat bracht mij tot de overtuiging dat Engel van Zee (1775-1868)
de eigenlijke auteur was van deze Geslacht-Boom, en dat hij zijn werkstuk in 1844 afrondde.
Toch bleven er nog steeds vragen. Hoe betrouwbaar was dit overzicht? En waar haalde
Engel van Zee zijn vroegste gegevens vandaan? Het handschrift begint namelijk met
gegevens uit de zeventiende eeuw, en het leek mij onmogelijk dat al die namen en data tot
1844 alleen maar mondeling overgeleverd zouden zijn. Bovendien bleken, na controle van de
feiten met behulp van de doop- en trouwboeken van Herwijnen, juist die oudere gegevens
grotendeels heel betrouwbaar te zijn, en vaak nauwkeuriger dan de gegevens van jongere
datum.
Dit raadsel werd opgelost toen ik het eerste deel van de Copye-brieven van Gijsbert
van Rijckhuijsen (1707-1772) opensloeg. Gijsbert kwam oorspronkelijk uit Herwijnen, dat
wist ik, en toen ik ontdekte dat hij vele genealogieën had nagelaten, hoopte ik natuurlijk
daarin een aanwijzing met betrekking tot mijn familie te vinden. Maar helaas, hoe ik ook
zocht, Gijsbert scheen zich meer met andermans afstamming te hebben beziggehouden dan
met zijn eigen herkomst. Gelukkig bekeek ik voor de volledigheid ook even zijn brieven, en
tot mijn grote verrassing bleken die brieven niet alleen buitengewoon belangwekkend

vanwege de informatie over Herwijnen en zijn inwoners in de achttiende eeuw, maar werden
ze bovendien voorafgegaan door een uitgebreide genealogie, waarin diverse geslachten uit
Herwijnen aan de orde kwamen.

Het handschrift van Engel van Zee was hiermee vergeleken slechts een verkorte en
onvolledige versie, maar er waren toch te veel overeenkomsten om toevallig te zijn. Ik
begreep dat ik de bron van Engel van Zee had gevonden, maar ik moest nog nagaan hoe deze
informatie nu precies bij hem terechtkwam. Tenslotte woonde Gijsbert van Rijckhuijsen in
Leiden, en dat was voor iemand uit Herwijnen toch niet naast de deur. De oplossing was erg
eenvoudig. Er bleek een familierelatie bestaan: Gijsberts zuster Aaltje van Rijckhuijsen was
de grootmoeder van Engel van Zee.
Nadere bestudering van beide handschriften maakte het vervolgens mogelijk de
geschiedenis van dit geslachtsregister min of meer te achterhalen.
I. Arien van Rijckhuijsen (1671-1750)
Het geslachtsregister van Gijsbert van Rijckhuijsen begint met een aantekening: ‘Extract uit
een opstel van een Geslacht-Register gemaekt door Arien van Rijckhuijsen Gijsbert Janz.,
Kerck-meester tot Herwijnen’, waarna vervolgens het eigenlijke verhaal als volgt begint:
‘Men leest Esra 6 vers 2, dat den Koning Darius bevel gaf om te soeken in de Canselerije, en
vonden een Rolle, wiens op-Schrift was Gedagtenisse. En Exodus 17 vers 14 staet Schrijft dit
ter Gedagtenisse in een Boek. Dus dat ik Arien van Rijckhuijsen nu ook doende ben, om een
Gedagtenisse aen mijne kinderen na te laten, so uijt de outheijt der papieren: die daer toe
dienende waren, en verders wat in mijn geheugen is.’2
Als kind van zijn tijd vindt de auteur het blijkbaar passend om zijn werk met vele
bijbelse (en soms ook klassieke) voorbeelden te verantwoorden. Overigens was die auteur,
zoals blijkt uit het bovenstaande citaat, in feite Arien van Rijckhuijsen, de vader van Gijsbert.
Voordat ik nu verder inga op zijn bronnen, en dus ook op de betrouwbaarheid van zijn werk,
wil ik eerst wat informatie geven over zijn persoonlijk leven.
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VR-B Ia, f. 4.

Arien van Rijckhuijsen werd, volgens zijn eigen aantekeningen, op 12 januari 1671 te
Herwijnen geboren als zoon van de timmerman Gijsbert van Rijckhuijsen en zijn vrouw
Aaltje van Holten.3 Dit valt helaas niet na te gaan in het doopboek van Herwijnen, aangezien
de gemeente van 1670 tot 1674 in verband met een opgedrongen predikant niet in Herwijnen
naar de kerk wilde gaan. In deze periode werd er dan ook geen enkele doop en geen enkel
huwelijk aangetekend.
Arien, als jongste zoon, was pas drie jaar oud toen zijn vader overleed. Een jaar later
trouwde zijn moeder met de rijke weduwnaar Cornelis Verploegh, en dat betekende dat de
familie naar Hellouw verhuisde, waar Cornelis omvangrijke bezittingen had.4 Arien groeide
dus op in Hellouw, maar de band met het dichtbijgelegen Herwijnen bleef bestaan. Dat gold
ook voor moeder Aaltje, die in 1694 (na de dood van haar tweede man) weer naar Herwijnen
terugkeerde, waar ze ‘op haar eijgen goet’ ging wonen.5
Op dat moment bevond Arien zich in het leger: in 1694 was hij commandeur van
zesenveertig artilleriepaarden, en in 1695 commandeur bij de Hollandse ‘kruijd- en
loodwagens’. In die hoedanigheid maakte hij het spannende beleg van Namen door generaal
Van Coehoorn mee. Wanneer hij jaren later terugdenkt aan zijn jeugd, blijkt juist deze periode
een onuitwisbare indruk te hebben nagelaten. Hij geeft dan ook een levendig en humoristisch
verslag van zijn mars vanaf Oudenaarde: over de Schelde, dwars door Vlaanderen en Brabant,
tot aan Namen. Daar aangekomen ‘sette ik de 22 wagens neder, en de stucken Canon brogt ik
met mijn hulp ter plaetze daer ze speelen moesten, op ’t Casteel of tegen de Rots. So dat ik
doen ter tijd genoodzaakt was 23 nagten mijn rust-plaets te nmen op duijzent lb-den [=
ponden] Bus-kruijt, in plaetze van een wel gereguleert bedt.’6
Na deze campagne keerde Arien in oktober 1695 terug naar huis. Blijkbaar stond dat
huis aan de Waaldijk in Herwijnen, want als merkwaardig detail is hem bijgebleven dat hij te
paard bij zijn moeder naar binnen kon rijden, omdat de dijk destijds wel vier voeten lager lag
dan in latere jaren. De campagne van 1695 was overigens de laatste waaraan hij mocht
deelnemen: in 1696 trouwde zijn broer Aaldert, en dat betekende het einde van Ariens
militaire loopbaan. Zijn moeder had hem nodig om haar zaken waar te nemen, nu Aaldert dat
niet meer kon doen. 7 Arien moest dus ernst gaan maken met het boerenbedrijf, en vanaf dit
moment kon hij beschouwd worden als een gezeten inwoner van Herwijnen.
Hij werd op 6 juli 1702 aangenomen als lidmaat in de gereformeerde kerk van
Herwijnen, en daar trouwde hij ook op 6 juni 1706 met Jenneke Roosa, dochter van Arien
Roosa en Areke Sterck. In de jaren die volgden, werden uit dit huwelijk drie kinderen
geboren: Gijsbert, Sophia en Aaltje. Inmiddels werd Arien lid van de kerkenraad, en vanaf
1715 bekleedde hij bovendien de positie van ‘kerkmeester’.8 Dat hield in dat hij de
administratie van de kerk bijhield, de rekeningen schreef en de gelden inde.
Ondertussen had Arien ook verdrietige gebeurtenissen te verwerken. Zijn zevenjarig
dochtertje Sophia verdronk in 17169, en ook zijn vrouw Jenneke werd niet erg oud: zij was
nog geen vijftig jaar, toen ze in 1728 overleed.10 Eigenlijk is het dus heel begrijpelijk dat
Arien zich, wellicht om afleiding te zoeken, rond deze tijd intensief ging bezighouden met
zijn liefhebberij: de geschiedenis van zijn familie. Tegen de achtergrond van zijn ouders en
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VR-B Ia, f. 4v-5.
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schoonouders is het verklaarbaar, dat hij zijn aantekeningen vooral richtte op de geslachten
Van Rijckhuijsen, Roosa, Sterck en Van Holten. Toch werden ook aangehuwde families
zijdelings behandeld.

Herwijnen buitendijks, beneden de korenmolen, in 1754; nummer 32 is ‘huijs en hof van Leendert Fockert’,
nummer 5 is het huis De Nooteboom, destijds bewoond door Engels grootvader Frederik van Zee (Foto
Rijksarchief Gelderland).

Tegen het einde van de jaren dertig droeg Arien zijn werkzaamheden meer en meer over aan
de jongere generatie. In deze tijd woonde hij in bij zijn dochter Aaltje en zijn schoonzoon
Leendert de Fockert.11 Deze Leendert de Fockert werd in 1738 zijn opvolger als kerkmeester,
nadat Arien uitgebreid rekening en verantwoording had gedaan tijdens een openbare ‘Kerkenrekeninge’ met de kerkenraad, de heren van de vier Herwijnense kastelen en verder diegenen
van de boeren die komen wilden. Niemand mocht zijn kinderen iets te verwijten hebben over
het beheer van hun vader; vandaar dat Arien zelf zijn zaken per se in de openbaarheid wilde
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VR-B Ia, f. 133-135. Arien schrijft hier (op 21-1-1740) dat er een grote brand in Herwijnen geweest is. Het
huis van Dirk Aerts de Fockert is volledig afgebrand, ‘ons’ huis is nauwelijks gespaard gebleven (en daarbij is
uit het verband op te maken dat zowel Leendert de Fockert als de schrijver zelf inwoners zijn van dat huis).

brengen. De vergadering werd overigens in de beste stemming besloten: ‘De Boeken weder in
mijn Reijszak gedaen hebbende, dronk men een fris glas Moesel-wijn in ’t ronde.’12
Een jaar eerder, in 1737, had Arien al afstand gedaan van zijn genealogische
aantekeningen. Zijn zoon Gijsbert nam deze liefhebberij van vader Arien over.13 Zelf bleef
Arien echter brieven schrijven en meezoeken tot zijn dood op 1 juli 1750 te Herwijnen.
Daarvan ontving zoon Gijsbert het volgende bericht:
Eerwaerde Broeder,
het heeft den Grooten Albestierende Godt na zijn Eeuwig en onveranderlijk Raadt besluijt
behaagt op woensdag den 1sten julij 1750 nademiddag om 2. uuren vaders uit dit tijdelijke in
zijn Eeuwige Heerlijkheijd over te halen. ons voornemen is op dinsdag den 7den julij 1750 het
lighaem ter Aerde te bestellen waertoe wij UE en UE Dogter versoeke soo het moogelijk is
om het zelve bij te woonen, waer op ik UE overkomst sal verwagten
blijve na groetenis UE genegen Broeder,
Leendert de Fockert14
Voor het samenstellen van zijn geslachtsregister heeft Arien van Rijckhuijsen verschillende
bronnen gebruikt: kerkboeken, afschriften van akten, schriftelijke en mondelinge overlevering
en ten slotte eigen waarneming.
Aangezien hij kerkmeester was, had hij gemakkelijk toegang tot de doop- en
trouwboeken van Herwijnen. Daarvan maakte hij dan ook naarstig gebruik; het valt op dat
zijn Herwijnense gegevens doorgaans zeer betrouwbaar zijn. Toch stuitte hij af en toe op
moeilijkheden, zoals hij schrijft in een brief naar Leiden: ‘Het Doop-Boek alhier begint met
1655, maar ik gelooff dat het oude Doop-Boek zal leggen in de Kerke-kist, en daar kunnen
wij niet in of moeten met 4 leden present zijn.’15
Arien moest dus wachten op een gelegenheid waarbij de kerkenraad voltallig aanwezig
zou zijn. Die gelegenheid kwam tijdens de kerkvisitatie, maar helaas werd hem toen geen tijd
gegund om de kist grondig na te kijken. De tegenwoordige medebroeders hadden weinig
geduld, aangezien ze het allemaal druk hadden met het mesten van het hennepland.16
Bij het afscheid van dominee Meuls, niet lang daarna, moest er echter een inventaris
van alle papieren worden gemaakt, en toen had Arien dus eindelijk de kans om de inhoud van
de kerkenkist in alle rust te bekijken. Het bewuste doopboek bleek echter onvindbaar te zijn17,
en dat is het tot op de huidige dag.
In de tweede plaats maakte Arien zo nu en dan gebruik van afschriften uit diverse
rechterlijke archieven, die in de familie werden bewaard. Dergelijke afschriften konden
natuurlijk ook zoek raken, en zodoende schrijft Arien aan zijn zoon: ‘Ik heb wel 8 Dagen so
nu en dan gesogt na de Huywelijksze voorwaerde van Geurt Aeldertsz Roosa, en Engelken
Ariensdr. de Jongh, maar heb ze tot nog toe niet gevonden, ik heb de plaets open gelaten, als
ik ze vind, zal ze Ued. senden, of den datum.’18
Jaren later stuurt Arien inderdaad een afschrift van deze akte, met nog een aantal
andere afschriften, aan Gijsbert, die ze zorgvuldig kopieert.19 Inmiddels was er echter al meer
informatie over het bewuste huwelijk gevonden, maar dan via een andere bron: ‘Ik heb
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gisteren bij Maerten Gerrits Arendonck geweest, en bevonde de kinderen van Geurt Aeldertsz
Roosa geschreven op een 1/2 vel papier los leggende in den Bijbel.’20
Daarmee gaat het dan meteen over de derde soort informatie: afkomstig uit
overlevering. Hoewel bepaalde dingen werden opgeschreven, zoals uit bovenstaand voorbeeld
blijkt, was dit soort informatie toch vooral mondeling van karakter. Dat heeft natuurlijk een
gevaar in zich: hoe ouder dergelijke informatie is, hoe minder betrouwbaar ze ook zal zijn.
Maar anderzijds: een genealogie wordt aanmerkelijk verlevendigd door het vermelden van
bepaalde interessante of merkwaardige voorvallen. Zo vertelt Arien van Rijckhuijsen
bijvoorbeeld hoe zijn grootmoeder Mariken Roosa zich liet schaken door de kleermaker
Govert van Holten, omdat ze niet beneden haar stand mocht trouwen. Haar ouders werden
natuurlijk erg ongerust, toen hun dochter verdwenen bleek te zijn, en ze waren alleen maar
opgelucht toen ze uiteindelijk ontdekten waar ze was. Mariken mocht daarop met Govert
trouwen, maar dan wel op voorwaarde dat hij schoolmeester zou worden.21
Ten slotte beschikte Arien nog over één laatste, belangrijke bron: zijn eigen geheugen.
Van de verhalen die hij vertelt over gebeurtenissen die hij zelf meemaakte, mogen we wel
aannemen dat ze redelijk overeenkomen met de werkelijkheid. Hij herinnert zich bijvoorbeeld
dat hij als tienjarige jongen meeging naar de begrafenis van zijn grootmoeder, dezelfde
Mariken Roosa waarvan hierboven sprake was. Onderweg van Herwijnen naar Deil kreeg de
familie een ongeluk: de wagen sloeg om, maar gelukkig was er niemand gewond. Helaas
ontstond hierdoor de nodige vertraging, zodat de dragers in Deil erg lang moesten wachten.
Om de tijd te korten hadden zij af en toe een glaasje versterkend vocht genomen. Dat kwam
hun echter duur te staan, want toen ze de kist moesten laten zakken vielen er een paar van de
dragers in het graf.22 Zoiets maakt natuurlijk diepe indruk op een kind; vandaar dat Arien het
hele verhaal veel later nog steeds gedetailleerd kan opschrijven. Verder vertelt hij uit eigen
waarneming over de huizen van diverse familieleden, over de wapens die soms op de ramen
geschilderd waren en over de bewoners zelf.
Samenvattend kan ik zeggen dat de gegevens van Arien van Rijckhuijsen in het
algemeen zeer betrouwbaar genoemd kunnen worden. De enige kanttekening die ik wil
plaatsen, betreft de informatie afkomstig uit overlevering. We mogen aannemen dat Arien een
en ander zo goed mogelijk op schrift gesteld heeft, maar dat neemt niet weg dat er iets mis
kan zijn met die overlevering op zichzeelf. Met name is voorzichtigheid geboden bij nietHerwijnense geslachten, aangezien Arien in dergelijke gevallen was aangewezen op wat de
mensen hem vertelden, zonder dat hij de mogelijkheid had om de feiten (bijvoorbeeld met
behulp van kerkboeken) te controleren.23
Het is dus zaak om steeds na te gaan welke bronnen er aan welke gegevens ten
grondslag liggen, maar hedendaagse genealogen kunnen nog steeds profiteren van al het
materiaal dat Arien van Rijckhuijsen op een voor zijn tijd kritische en nauwkeurige wijze
verzameld heeft.
2. Gijsbert van Rijckhuijsen (1707-1772)
In 1737 zendt vader Arien van Rijckhuijsen zijn boekje met familieaantekeningen aan zijn
zoon Gijsbert, met het verzoek om het enigszins rommelige geheel netjes uit te zoeken en
20
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van Rijckhuijsen is in dit geval wel verklaarbaar, aangezien er een familierelatie blijkt te bestaan tussen Mayken
Holl en de familie Van Lexmond. Bovendien kwam de persoon in kwestie niet uit Herwijnen, en was zij al sinds
jaren overleden; de informatie moet afkomstig zijn van haar kleinkinderen.
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over te schrijven.24 Gijsbert woonde op dat moment al sinds jaren in Leiden, waar hij
stadsbode geworden was. Hij verkoos dus het stadsleven boven het leven in zijn
geboortedorp, hoewel Herwijnen in de achttiende eeuw toch het grootste en belangrijkste dorp
van de Tielerwaard was.25
Gijsbert werd geboren op 16 september 1707, ging eerst naar de dorpsschool in
Herwijnen en vervolgens voor verder onderwijs naar Beesd.26 Vader Arien zocht daar een
goed kosthuis, waar Gijsbert samen met zijn vriend Leendert de Fockert onderdak kreeg.
Maar toen Gijsbert achttien was, kreeg hij via zijn Leidse achterneef Jacob Roosa een
betrekking in Leiden. Hij werd eerst huisknecht bij de familie Musquetier en later lijfknecht
bij burgemeester Coenraad Ruysch. In die laatste functie bleek hij goed te bevallen, want toen
burgemeester Ruysch iemand mocht aanwijzen voor de betrekking van stadsbode, dacht hij
aan Gijsbert van Rijckhuijsen. Gijsbert werd zodoende in 1730 ‘bode met de bussche’, nadat
hij eerst het poorterrecht van Leiden had verkregen.
Als man met een vaste positie stond niets hem toen nog in de weg om een huwelijk
aan te gaan. Hij trouwde op 22 september 1733 met Willemina Scheepers, dochter van de
chirurgijn Barent Scheepers, en uit dit huwelijk werd in 1738 een eerste en enige dochtertje
geboren: Agatha. Door haar zwangerschap kreeg Willemina echter last van verzweringen aan
haar benen, en dat werd het begin van een slepende ziekte waaraan zij in 1745 ten slotte
overleed. Ook de kleine Agatha schijt lichamelijk, en misschien ook geestelijk, niet helemaal
gezond te zijn geweest. Gijsbert kreeg dus zeker zijn deel van allerlei huiselijke
moeilijkheden te verwerken. Wellicht is dat voor hem mede een stimulans geweest om in de
avonduren niet alleen talen te gaan studeren, maar ook de liefhebberij van zijn vader voort te
zetten en uit te breiden.
Zodoende ontstond er een levendige briefwisseling tussen vader en zoon, waaruit hun
goede verstandhouding dikwijls blijkt. Steeds worden er genealogische gegevens
uitgewisseld, maar daarbij blijft het niet. Gijsbert schrijft bijvoorbeeld ook aan zijn vader, dat
hij veel heeft aan de gebeden en preken van een dominee voor wie hij wel een uur naar de
kerk wil lopen. Verder vertelt hij over zijn problemen met mensen die hem een tweede
huwelijk aanraden. Gijsbert heeft goede redenen om ‘daar nog zo schielijk niet mede te
wezen.’ De voornaamste daarvan is wel dat een stiefmoeder niet goed zou zijn voor zijn
dochtertje. Bovendien heeft hij zoveel ongemakken gekend in zijn huwelijkse staat, dat hij
zich heel goed wil bedenken voordat hij zich opnieuw aan een vrouw bindt. Zijn vader schrijft
daarop vol begrip terug: ‘Het weder gaen tot een Huwelijk kan ik u niet in raden, en kan ook
niet sien dat het UE onvriende zijn, die uw daer toe raden, maer rade dat ge Godt de Heere
raet vraegt.’27
In alle brieven die tussen vader en zoon gewisseld worden, vormt de informatie
betreffende allerlei familieleden echter een voornaam bestanddeel. Aanvankelijk hield
Gijsbert zich vooral bezig met zijn eigen familie, maar toen hij contact kreeg met allerlei
genealogen van naam, breidde zijn belangstelling zich snel uit. Naast zijn werkzaamheden als
stadsbode bleef hij genealogische gegevens verzamelen en ordenen tot hij eind 1771 ziek
werd. Hij stierf op 1 januari 1772 te Leiden.
Zijn aantekeningen betreffende verschillende families zijn bewaard gebleven in zijn
zevendelige, handgeschreven Geslacht- en wapenboek, en daarnaast verscheen in druk zijn
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Wapenkaart behelzende alle de namen van de Edel Gr. Achtb. Heeren Veertigen der stad
Leiden, volgens rang geschikt van den jare 1449 tot den jare 1758.28 De uitgebreide
correspondentie met allerlei familieleden is echter, naast brieven van andere relaties die in dit
verband niet relevant zijn, terug te vinden in de zeven foliodelen met Copye-brieven. Het
eerste deel daarvan bevat bovendien alle gegevens over Herwijnense geslachten die Gijsbert
van zijn vader geërfd en zelf verder uitgebreid had. Het bleef namelijk niet bij overschrijven
alleen: ook Gijsbert leverde zijn aandeel aan het geslachtsregister.
Toen Gijsbert in 1737, op verzoek van zijn vader, begon met het overschrijven en ordenen
van diens aantekeningen, merkte hij al snel dat er gegevens ontbraken. Wanneer familieleden
zich bijvoorbeeld elders gevestigd hadden, was Arien er niet altijd in geslaagd om hun namen
en geboortedata te weten te komen. Gijsbert nam daarmee geen genoegen. Hij wilde alle
mogelijke moeite doen om de ontbrekende feiten aan te vullen; zijn streven was om een
parenteel te maken van de vier geslachten Van Rijckhuijsen, Roosa, Sterck en Van Holten.
Daarom begon hij brieven te schrijven aan allerlei onbekende familieleden. Een dergelijke
brief begon bijvoorbeeld als volgt:
Waerde Neeff en Nigt,
ik heb nooit d’eer gehad UL. te kennen of weten dat gijL. van onse Maagschap waert, ten zij
mijn Eerwaerden vader Arien van Rijckhuijsen Gijsbertsz (wonende tot Herwijnen, die UL.
ook wel kent) mij had toe gesonden een GeslachtRegister onser Familie, om het uijt te
schrijven, en in een netter en geschikter ord’re te brengen, so als ’t wel behoorde. So
mankeren mij nog vele vrienden haar Namen, dag en datums wanneer dezelve geboren,
getrouwt of overleden zijn. Soo is mij[n] zeer vriendelijk versoek dat UEd. mij gelieft te laten
weten...29
Hierop volgen dan de vragen die Gijsbert te stellen heeft, mét een duidelijke instructie voor
het geval dat neef en nicht niet weten hoe ze de antwoorden het beste kunnen formuleren.
Later ging hij er zelfs toe over om boekjes rond te sturen, waarin neven en nichten hun
gegevens slechts behoefden in te vullen.30
Deze uitgebreide correspondentie had Gijsbert minder goed of zelfs helemaal niet
kunnen voeren als hij een ander beroep had gehad. Als bode met de bus kwam hij niet alleen
zelf in verschillende plaatsen om daar de boodschappen van het stadsbestuur af te geven, maar
hij ontmoette bovendien de bodes uit andere steden, die voor een collega natuurlijk wel een
brief wilden meenemen.31
De antwoorden op al die brieven werden in spanning verwacht. De meeste
familieleden namen wel even de moeite om te reageren, maar in sommige gevallen liet het
antwoord op zich wachten, en dat kon verschillende oorzaken hebben. Zo schrijft vader Arien,
die door Gijsbert nauwkeurig op de hoogte wordt gehouden, over de familie in Driel dat ‘de
Neeven meenen, dat ‘er een slimme treek [streek] in zoude zijn.’32 Van neef Godefridus van
Utrecht, die predikant geworden is, denkt Gijsbert dat hij mogelijk ‘te groots’ is om terug te
schrijven, maar vader Arien vindt het wel begrijpelijk: die man kent immers de hele familie in
Herwijnen niet meer. Hij berispt Gijsbert min of meer: ‘Ik moet seggen, dat gij daar eene
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vrijpostigen geest van schrijven in gehadt hebt.’ Groot is dus de verrassing als neef
Godefridus tóch nog heel vriendelijk reageert.33
De reacties die Gijsbert krijgt, zijn nogal uiteenlopend. Het meest venijnige antwoord
komt wel van Jillis van Holten, die slechts interesse in dergelijke zaken heeft als er wat mee te
verdienen valt:
Ued. denkt wel dat wij wat anders te doen hebben, dan dat wij zulkx souden bij een gaen
soeken; dewijl dat wij daer geen voordeel mee te doen weeten; maar weet gij daer een
Capitael mee te Erven so schrijft aan mij [...], maar om Glorieusheyt is het niet de moeyten
waerdig. [...] Ued. meende dat den Stam van van Holten al haest uyt was, maar ik soek hem
met den zeegen des Alderhoogsten braeff voort te planten, want ik een soon, en een dogter
heb, soek ‘er nog een halff Dozijn bij te maken. Daar gij ‘loof ik wel niet tegen aen sult
kunnen.34
Als Jillis van Holten wist van Gijsberts enige, ongelukkige dochtertje, is dat laatste wel een
zeer hatelijke opmerking om een brief mee te besluiten.
Gelukkig waren andere familieleden wél geïnteresseerd. Als Gijsbert bijvoorbeeld
voor zijn oom Geurt Roosa een afschrift van het geslachtsregister heeft gemaakt, schrijft deze
oom:
Waerde en seer beminde neeff ende nigt,
Deze dient tot dankbaarheyt dat UEd. so veel moeyte gedaen hebt om mij een GeslachtRegister te maken waer voor ik UEd. ten hoogsten dankbaer voor blijff voor zo veel moeyte
die UEd. daer mede gehadt heeft. Hoewel de Heer UEd. in een beroep gestelt heeft, daar
UEd. nog tijd over hebt, om zulks te konnen doen [...].35
Bij deze briefwisseling met familieleden gaat het voornamelijk om eigentijdse gegevens, en
we mogen wel aannemen dat die kloppen: het is niet waarschijnlijk dat iemand grote
vergissingen maakt bij het opgeven van bijvoorbeeld zijn huwelijksdatum.
Voor oudere gegevens schrijft Gijsbert naar verschillende predikanten, met de vraag
om het een en ander eens in het doopboek op te zoeken.36 Hij hecht grote waarde aan een
‘doopceel’ en dus vindt hij het moeilijk te verteren dat de doop van zijn eigen vader nergens
te vinden is. In alle omliggende dorpen worden de predikanten aan het werk gezet, maar
zonder resultaat.37 Uiteindelijk bepaalt Gijsbert dat zijn vader dan maar een verklaring van
bekendheid moet laten afleggen voor de schepenen van Herwijnen. Bij erfeniskwesties moet
je tenslotte zwart op wit kunnen bewijzen wie je bent.38 Natuurlijk zorgt Gijsbert ervoor dat
hij een kopie krijgt van deze akte39, evenals van andere akten die betrekking hebben op zijn
naaste familieleden.40
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Voor de oudste gegevens blijft hij echter voornamelijk afhankelijk van de informatie
die zijn vader hem stuurt. Diens brieven bevatten verslagen van gesprekken met oudere
inwoners van Herwijnen, en een enkele keer ook afschriften van akten. Daarbij krijgt de lezer
de indruk dat Arien een en ander heel nauwkeurig weergeeft, precies zoals hij het gehoord of
gezien heeft. Gijsbert doet vervolgens echter pogingen om deze informatie te interpreteren en
te verwerken in zijn geslachtsregister, en daarbij maakt hij soms fouten.
Een voorbeeld daarvan is de naam van de stammoeder van het geslacht Roosa. Over
haar schrijft Arien ergens dat zij eerst getrouwd was met Alaert Roosa en later met Oth
Walravens, en dat ze volgens verschillende mensen Metje heette.41 Dat laatste gelooft hij wel,
want hij weet nog van twee kleindochters die óók Metje heetten. Op een ander moment stuurt
hij Gijsbert bovendien een aantal afschriften van akten waaruit blijkt dat de stamvader Alaert
Gijsberts heette, de stiefvader Oth Herberens (en dus niet: Oth Walravens) en dat Abraham
Gijsberts een bloedverwant van deze familie was.42 Gewapend met deze informatie slaat
Gijsbert van Rijckhuijsen aan het redeneren. Hij identificeert de genoemde Abraham Gijsberts
als Abraham Gijsberts de Roos. De Roos is niet hetzelfde als Roosa, ergo: Abraham was een
bloedverwant van moederszijde. Stammoeder Metje heette dus Metje Gijsberts de Roos.43 Dat
deze conclusie volkomen bezijden de waarheid is, bewijst het trouwboek van Herwijnen, waar
op 26 februari 1615 Othe Harberens trouwt met Metke Walravens, weduwe van Aert
Gijsberts.
Enige voorzichtigheid bij het overnemen van oudere gegevens van Gijsbert van
Rijckhuijsen is dus wel geboden. Dat neemt niet weg dat zijn Copye-brieven een schat aan
gegevens bevatten, vanaf het begin van de zeventiende eeuw tot diep in de achttiende eeuw.
Daarbij ligt overigens de nadruk op de meer eigentijdse informatie, met betrekking tot
personen en families die Arien en Gijsbert zelf hebben gekend, of met wie ze brieven hebben
gewisseld. Dankzij Gijsberts nauwkeurigheid in het overschrijven en bewaren van zijn totale
correspondentie, wordt de hedendaagse genealoog niet slechts geconfronteerd met de
conclusies van Gijsbert van Rijckhuijsen. Met behulp van de overzichtelijke naamregisters in
elk deel kunnen de bronnen worden nagegaan, en dat levert dikwijls verrassende
ontdekkingen op. Ook al zijn Gijsberts redeneringen niet altijd betrouwbaar, de gegevens
waarop hij die redeneringen baseert zijn in het algemeen authentiek en kunnen bij een
vastgelopen onderzoek soms nieuwe wegen openen.
Een andere verdienste van zijn werk is, dat hij een brede familiekring vertrouwd
maakte met het verschijnsel genealogie. Sommige familieleden waren zelfs zo geïnteresseerd
dat ze om een afschrift vroegen. Daarmee werd natuurlijk meteen de kans vergroot dat het
geslachtsregister door de eeuwen heen niet verloren zou gaan. Voor zichzelf noteerde Gijsbert
dat er vier afschriften in omloop waren: ‘dat Arien van Rijckhuijsen heeft in 4., dat Geurt
Roosa Az. heeft in 8., dat Jacob Roosa Jz. heeft in 8., dat Gijsbert van Rijckhuijsen heeft in
4.’ Waarschijnlijk ging het in al deze gevallen slechts om het geslachtsregister van de familie
Roosa, zonder de aantekeningen over de families Van Rijckhuijsen, Sterck en Van Holten.44
Behalve Gijsberts eigen exemplaar waren er dus drie kopieën in omloop, en deze
kopieën gingen elk een eigen leven leiden. Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat er in de
loop der jaren allerlei afschriften van deze drie afschriften zijn gemaakt die ik niet heb kunnen
achterhalen. Ook blijft het nog steeds een vraag wat er geworden is van het exemplaar van
Jacob Roosa. Het exemplaar van Geurt Roosa is echter tot op heden in zijn originele vorm
41
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bewaard gebleven.45 Zelf bezat Gijsbert van Rijckhuijsen een exemplaar op kwarto-formaat,
maar mogelijk is dat op een of andere manier verlopren gegaan, nadat hij het geheel op folioformaat in zijn Copye-brieven had overgenomen. Ten slotte is het exemplaar van vader Arien
van Rijckhuijsen naar alle waarschijnlijkheid niet bewaard gebleven, maar het heeft wel de
nodige sporen nagelaten in het werk van zijn achterkleinzoon Engel van Zee.
3. Engel van Zee (1775-1868)
Aaltje van Rijckhuijsen erfde het boekje met het geslachtsregister van haar vader, en op haar
beurt gaf zij het door aan haar dochter Jenneke de Fockert. Deze Jenneke trouwde met Geurt
van Zee, en werd zodoende de moeder van Engel, die op 17 juni 1775 te Herwijnen geboren
werd. Hij was de jongste in het gezin van zijn ouders: behalve Engel waren er nog twee (veel
oudere) kinderen. De oudste daarvan, Frederik, overleed in 1786 echter plotseling aan wat
vermoedelijk een hartaanval geweest is46, en zodoende had de tienjarige Engel toen alleen nog
zijn zus Aaltje over. Zij trouwde het daaropvolgende jaar, en dat betekende dat Engel feitelijk
als enig kind opgroeide in het grote huis De Nooteboom.47

Huis De Nooteboom (l.) rond 1905 (Foto uit familiebezit).

Hij werd grotendeels opgevoed door zijn moeder, want ook zijn vader was rond 1789
overleden.48 Het was vanzelfsprekend dat hij, als enige zoon, de opvolger in het
landbouwbedrijf van zijn vader zou worden. Toen hij dan ook op 17 februari 1799 trouwde
met zijn achternichtje Engelke Bijl, dochter van zijn neef Coenraad Bijl en Judith de Bruijn,
hoefde hij niet naar een woning te zoeken: De Nooteboom was groot genoeg.
De jaren die volgden, moeten erg druk zijn geweest, zodat er niet veel tijd zal zijn
geweest voor zoiets onzakelijks als een geslachtsregister. Engel werd bijvoorbeeld
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poldermeester, en later poldersecretaris van Herwijnen49, en verder kregen Engel en Engelke
een heel groot gezin: negen van hun twaalf kinderen bleven in leven. Maar toen Engelke vlak
voor haar vijftigste verjaardag overleed, waren er pas drie van haar kinderen getrouwd.
Jarenlang droeg Engel dan ook alleen de verantwoordelijkheid voor zijn opgroeiende
kinderen, en juist in deze tijd was dat niet gemakkelijk.
In Herwijnen ontstonden er, evenals op vele andere plaatsen in het land, problemen in
de kerk, die in 1836 leidden tot de stichting van een christelijke afgescheiden gemeente. Engel
zelf bleef zijn hele leven Nederlands hervormd, maar de meeste van zijn kinderen kozen in de
loop der jaren wél voor de Afscheiding.50 Het was niet altijd gemakkelijk om tot deze groep te
behoren: de afgescheidenen werden niet vervolgd in die zin dat het hun leven kon kosten,
maar ze kregen wel boetes, ze werden uitgescholden en gediscrimineerd – hoewel de
problemen afnamen bij de erkenning van de gemeente in 1841.
Daarvoor in de plaats kwamen echter andere problemen. Met de landbouw ging het
absoluut niet goed: de boeren hadden veel last van het kwelwater, van aardappelziekte en van
muizenplagen. De pachten werden steeds hoger, de werkgelegenheid steeds minder. In deze
tijd werd Engel zelfs door de belastingdienst ontslagen als schatter, omdat hij het vee ten
behoeve van de Herwijnense boeren voortdurend te laag schatte.51

Engel van Zee (1775-1868) (Foto uit familiebezit)52
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Hoewel Engel zelf tot de meer gegoeden behoorde, moesten zijn kinderen die erfenis toch met
z’n negenen delen, en dus was het voor sommigen van hen niet gemakkelijk om in Herwijnen
een bestaan te vinden. Vandaar dat zoon Coenraad en dochter Judith met hun echtgenoten het
idee van de afgescheiden dominee H.P. Scholte wilden volgen, om in Amerika een nieuw
bestaan op te bouwen. Zij vertrokken met hun gezinnen in 1847 uit Herwijnen en vestigden
zich aan de overkant van de oceaan in de kolonie Pella (Iowa).53 Aangelokt door de goede
berichten volgden zoon Govert en dochter Aartje, de laatste met haar gezin, in 1853.54 Zij
hadden echter met veel meer tegenslag te kampen. Aan boord van het schip verloor Aartje
haar man en een van haar kinderen, en bovendien moest haar broer Govert in verband met een
besmettelijke ziekte ergens op een eiland worden achtergelaten. Zijzelf vestigde zich met haar
overgebleven kinderen eveneens in Pella.55
Zelf leefde Engel van Zee nog een aantal jaren in Herwijnen, temidden van kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zijn hele leven woonde hij in De Nooteboom, de laatste
periode daarvan samen met het gezin van zijn zoon Leendert.56 Zijn nageslacht was al zeer
uitgebreid te noemen toen hij, bijna 93 jaar oud, op 9 juni 1868 overleed.
Toen rond 1840 ook Engels jongste kinderen zo langzamerhand volwassen geworden waren,
kreeg hij eindelijk tijd om zich grondig te verdiepen in het van zijn moeder geërfde
geslachtsregister. Waarschijnlijk vond hij het jammer dat daarin veel meer aandacht besteed
werd aan de familie Roosa dan aan de familie Van Zee, want hij besloot om uit de
aantekeningen van zijn overgrootvader een nieuw geslachtsregister samen te stellen, en dan
van de familie Van Zee.
Daartoe bekeek hij alle aanwijzingen die hij vond heel zorgvuldig, en combineerde het
een met het ander totdat hij tevreden was over het resultaat. Hij maakte dus een soort
reconstructie van de oudere generaties Van Zee, en zodoende werd zijn werk heel wat minder
betrouwbaar dan dat van zijn voorgangers. De gegevens waarover hij beschikte klopten wel,
maar ze waren niet compleet. De stamouders Van Zee hadden bijvoorbeeld meer kinderen dan
de twee die door Engel werden genoemd, maar hij was zich daar niet van bewust: mensen die
geen huwelijk sloten met een lid van de door Van Rijckhuijsen beschreven families, werden
eenvoudig niet in zijn handschrift vermeld.
Daar kwam bij dat er door het overschrijven gemakkelijk hier en daar een foutje kon
insluipen. Engel nam evenwel niet de moeite om zijn gegevens te controleren door zelf de
doopboeken te raadplegen. Zijn enige bron was het handschrift dat hij bezat. Daaruit nam hij
echter lang niet alle informatie over. Bepaalde lijnen werden verder uitgewerkt, maar hij
streeft niet, zoals Van Rijckhuijsen, naar volledigheid van de parenteel. Vandaar dat zijn
handschrift er heel anders gaat uitzien.
De Geslacht-Boom van Engel van Zee begint met een ‘Korte verklaringe van de
geslacht-boom’, overgenomen van Van Rijckhuijsen, waaronder een paar aantekeningen van
Engel van Zee over grote branden in Herwijnen en Haaften in de negentiende eeuw. Daarna
volgen twee bladen met wapenbeschrijvingen en –tekeningen, en ook deze bladen zijn weer
typerend voor Engels werkwijze. De beschrijving van de wapens Van Zee, De Fockert, Van
Arendonk, Storm, Van Rijckhuijsen, Van Balgoijen, De Bruijn, Peerboom, Vervoorn, Roosa
en De Jongh heeft hij waarschijnlijk overgenomen uit het oudere handschrift, maar de
tekeningen heeft hij vermoedelijk zelf gemaakt. Met uitzondering van de wapens De Bruijn
en De Jongh geven deze tekeningen namelijk blijk van weinig heraldisch inzicht.
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Bij het wapen De Fockert hoorde bijvoorbeeld de volgende beschrijving: ‘zijnde een
zantloper met een rode lijst daar om en aan elke zijde een zwarte mairle op een groen veld.’57
Bij deze beschrijving kon Engel zich iets voorstellen, en hij probeerde dan ook zo goed
mogelijk een zandloper tussen twee merels weer te geven. Maar bij een ‘veld’ kon hij
blijkbaar aan niets anders denken dan aan een grasveld of een korenveld, dus tekende hij
onder de zandloper en de merels een soort ondergrondje, en daarmee was het wapen voltooid.

Na deze pagina’s volgt een lijst van predikanten te Herwijnen (1615-1857), begonnen door
Arien van Rijckhuijsen en voortgezet door zijn nakomelingen.
Het eigenlijke geslachtsregister begint met het gezin van Geurt Roosa en Engelke de
Jongh, omdat deze gegevens nu eenmaal de oudste waren waarover Engel beschikte. Daarop
volgt echter meteen het gezin van Leendert van Zee en Maayke Boon, de stamouders van de
familie Van Zee. Centraal staat in het hele geslachtsregister de afstamming van Engel van Zee
en zijn echtgenote Engelke Bijl uit diverse door Van Rijckhuijsen beschreven families, en dus
zijn zijtakken van deze families niet belangrijk. Ongeveer halverwege het handschrift staat het
gezin van Engel en Engelke zelf beschreven; daarna volgen de huwelijken van hun kinderen
met zo veel mogelijk informatie over de afstamming van schoonzoons en schoondochters.
In 1844 sluit Engel zijn uit 25 pagina’s bestaande handschrift voorlopig af met de
hiervoor afgebeelde ‘Geslacht-Boom’, overgenomen van Van Rijckhuijsen. In het handschrift
waarvan ik gebruik heb gemaakt, heeft Engel zelf ook ná 1844 aantekeningen gemaakt.
Verder zijn er na de vijfentwintigste bladzijde verschillende pagina’s gevuld met
aantekeningen van later datum in verschillende handschriften, die in dit verband echter niet
van belang zijn.
Het is heel goed mogelijk dat Engel van Zee behalve zijn portret ook een afschrift van
zijn geslachtsregister aan zijn kinderen heeft meegegeven bij hun vertrek naar Amerika, maar
zeker is dat niet. Bepaalde overleveringen leefden echter voort in Pella, hier en daar enigszins
door de fantasie gekleurd, zoals blijkt uit de volgende beschrijving van de persoon van Engel
van Zee: ‘He was of noble birth. His grandfather, Frederick van Zee, was born in 1695 and
was a member of a prominent Dutch family who used a coat of arms consisting of a double
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eagle with a background of gold.’58 De familie wordt in dit verband toch als aanzienlijker
voorgesteld dan ze in feite was.
In Nederland bleven de aantekeningen van Engel van Zee bewaard, en de geschiedenis
herhaalde zich: opnieuw werd er gekopieerd. Dankzij de al eerder genoemde Lambertus van
Zandwijk beschikken nu vele nakomelingen van Engel van Zee over een duidelijk, maar niet
geheel foutloos afschrift. Ik vermoed zelfs dat ditzelfde afschrift eveneens in de Verenigde
Staten in omloop is.59
Ten slotte
Arien van Rijckhuijsen begon met het verzamelen van materiaal voor een geslachtsregister, en
het is zijn verdienste dat hij dat kritisch en nauwkeurig deed. Gijsbert van Rijckhuijsen zette
het werk van zijn vader voort, en dankzij zijn punctualiteit is het geslachtsregister
verschillende malen overgeschreven en zodoende bewaard gebleven. Engel van Zee stichtte
voornamelijk verwarring door een eigen geslachtsregister te gaan maken zonder bronnen te
vermelden, maar daartegenover staat dat hij beschikte over een uitgebreid nageslacht met veel
belangstelling voor genealogie.
Het voorbeeld van deze drie voorgangers kan dus nog steeds inspirerend werken, maar
daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat de Geslacht-Boom van Engel van Zee
eigenlijk alleen uit een oogpunt van curiositeit interessant is te noemen. Wie vanuit
genealogisch standpunt bezien de beschreven families belangwekkend vindt, zou veel beter de
Copye-brieven van Gijsbert van Rijckhuijsen kunnen raadplegen.
Het probleem is echter dat het werk van Engel van Zee onder zijn nakomelingen veel
meer bekendheid geniet dan het werk van vader en zoon Van Rijckhuijsen. Exemplaren van
het geslachtsregister Van Zee worden nog steeds bestudeerd en vermenigvuldigd, zowel in
Nederland als in de Verenigde Staten.60 Het feit dat dit geslachtsregister niet oorspronkelijk is,
maakt het echter onontbeerlijk om een en ander te vergelijken met de bron: het handschrift
Van Rijckhuijsen. Juist doordat ook de briefwisseling tussen vader en zoon Van Rijckhuijsen
is bewaard gebleven, is het duidelijk waar bepaalde informatie vandaan komt. Zodoende
kunnen hedendaagse genealogen tamelijk eenvoudig bepalen in hoeverre zij kritisch moeten
zijn.
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N.J. Gesman, a.w., p. 158.
Lambertus van Zandwijk bezocht diverse malen familieleden in de Verenigde Staten, dus is het heel goed
mogelijk dat zijn afschrift ook daar bekend werd. Uit een door mij ontvangen brief van Mrs. M. DeBruyn
Reddick uit Iowa, dd 18-11-1994: ‘As I said I have a copy of the chronology that Engel Van Zee wrote but it is
written in Dutch and I cannot read Dutch so I can only pick out dates and a word now and then. Someone had
typed the information and it is about 36 pages long and much of it is not very clear. On page 19 it does list Kryn
DeBruyn and his marriages to Neeltje van der Horst and Maaike Boon [...] Do you have a copy of it? I got mine
from a Mrs Valentine VanZee from Florida.’
60
Zie B.J. de Groot, ‘Het geslachtsregister van de familie Van Zee’, in: Gens nostra 29 (1974), p. 193-194;
vergelijk ook hierboven, noot 50 en 53
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Bijlage: afstammingsreeks Arien van Rijckhuijsen – Engel van Zee61

I. Arien van Rijckhuijsen, geb. Herwijnen 12-1-1671, commandeur van een afdeling artillerie
in het Staatse leger (1694, 1695), landbouwer, kerkmeester te Herwijnen (1715-1738), overl.
Herwijnen 1-7-1750, zn. van Gijsbert Jansz. van Rijckhuijsen, ‘gemeenelandts-timmerman’ te
Herwijnen, en Aaltje Goverts van Holten62, otr./tr. Herwijnen 14-5/6-6-1706 Jenneke Roosa,
ged. Herwijnen 19-1-1679 (get. Huybertje Meertens Sterck), woonde voor haar huwelijk te
Rotterdam63 (bij haar kinderloze oom en tante Cornelis Roosa en Sophia Vonck?), overl.
Herwijnen 7-9-1728, dr. van Arien Geurtse Roosa, schepen in de Bank van Tuil, en Areke
Maertens Sterck.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbert van Rijckhuijsen, geb./ged. Herwijnen 16-9/18-9-1707 (get. Aaltje van Holten
gent. Rijkhuyzen en ‘in derzelfs plaats’ Aartje Gijsberts Vijgeboom), huisknecht te Leiden
(1725-1730), bode met de bus te Leiden (1730-1771), genealoog, overl. Leiden 1-1-1772
(begr. Pieterskerk64), tr. Leiden 22-9-1733 Willemina Scheepers, geb. Leiden 22-5-1707,
overl. Leiden 24-9-1745, dr. van Barent Willemsz. Scheepers, mr. chirurgijn te Leiden, en
Agatha Joachims van der Hoornenburgh.65
Op 1-9-1737 verschijnt voor de Bank van Tuil Adriaan van Rijckhuijsen, als procuratie hebbende (Leiden 1-61737) van Gijsbert van Rijckhuijsen, ‘rijsende bode’, en Willemina Schepers om te transporteren aan zijn
schoonzoon Leendert de Fockert ‘alsulcke land, als Gijsbert van Rijckhuijsen en Leendert de Fockert bij
magescheijd in dato den 4. April 1737 van haar groot-vader en groot-moeder Arien Geurtse Roosa en Arike
Meertens Sterk, in haer leven egteluijden is ten deel gevallen.’ Gijsbert verkoopt vier percelen land te Herwijnen
aan zijn zwager Leendert de Fockert.66
Op 11-8-1750 verkoopt Gijsbert opnieuw land te Herwijnen aan Leendert de Fockert. Deze keer gaat het
vermoedelijk om de nalatenschap van zijn vader: de helft in 5 hond land in 3 percelen met een huis, berg etc.
daarop staande, aan het Waijenend te Herwijnen; de helft van 4 hond land in 8 hond land op den breeden camp,
gemeen met de weduwe van Aaldert Gijsberts van Rijckhuijsen; een morgen land op Herwijnen; de helft in 15½
hond land achter Waijen[stein]; 4 morgen 5 hond land in 2 à 3 percelen aan ’t Waijenend; 1 morgen 3 hond land,
genaamd het Kampje.67

2. Sophia van Rijckhuijsen, geb./ged. Herwijnen 24-4(?)/ 20-11-1709 (get. Arike Rosa),
overl. Herwijnen 3-12-1716.
3. Aaltje, volgt II.
II. Aaltje van Rijckhuijsen, geb./ged. Herwijnen 14-1/14-1-1714 (get. Aaltje Goverts van
Holte), overl. na 9-9-1771, otr./tr. Herwijnen 25-11/11-12-173568 Leendert de Fockert,
geb./ged. Herwijnen 4-4/5-4-1705 (get. Gijsbertje de Jong), waersman of molenmeester van
dorp en binnenlanden (1738-1740), gerichtssecretaris van Herwijnen (1745-1772),
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Geboorte- en overlijdensdata vóór 1772 zijn afkomstig uit de aantekeningen van Van Rijckhuijsen; doop en
trouwdata zijn evenals geboorten na 1772 en overlijdens na 1807 opgezocht of geverifieerd via DTB en BS.
62
VR-B Ia, f. 4-8.
63
Trouwboek Herwijnen.
64
Zijn wapenbord met acht kwartieren werd op 1-10-1795 uit de Pieterskerk verwijderd; een beschrijving ervan
is te vinden in De Nederlandsche Leeuw 62 (1944), k. 230.
65
Vgl. R. van Roijen, a.w.
66
RAG, ORA Tuil, inv.nr. 1262, f. 152v.
67
RAG, ORA Tuil, inv.nr. 1263, f. 191v-192.
68
Data uit het trouwboek van Herwijnen; volgens Van Rijckhuijsen trouwden Leendert en Aaltje op 18-12-1735.

achterenvolgens diaken, ouderling en kerkmeester van Herwijnen69, overl. tussen 1-5-1772 en
15-5-177370, zn. van Aert Antonissen de Fockert, schout van Herwijnen, en Ariaentje
Hoogerwerff.71
Leendert de Fockert is al jong wees: op 17-5-1712 wordt de boedel van zijn ouders onder de kinderen verdeeld.
Zijn moeder had in haar testament onder andere bepaald dat haar mondige kinderen samen curateurs en voogden
over de onmondige kinderen moesten zijn, zodat zij ‘goede sorge over de nogh jongere sullen dragen, de selve
wel en in de vreese des Heeren op te voeden, en naer behooren wel te laten leeren, lesen en schrijven, en verders
wat na haren staet dienstigh is.’72
Samen met zijn jongste broer en zuster maakt Leendert op 21-8-1728 een testament, waarin zij bepalen dat zij
elkanders erfgenamen zullen zijn. Dit testament wordt echter op 26-2-1737 geannuleerd, en dat is begrijpelijk:
Leendert is inmiddels getrouwd.73
De kinderen van Leendert de Fockert en Aaltje van Rijckhuijsen treden gezamenlijk (met nog vele andere neven
en nichten) op in twee series transportakten. Op 7-3-1794 worden zij opgesomd als mede-erfgenamen van Arien
van Offenbeek en Maria de Fockert: Arien en Aart Leendertse de Fokkert; Robbert Gordon en Adriaantje de
Fokkert echtelieden; Leendert (te Gorinchem), Gerardina Jacoba en Maria Adriana van Steenbergen (te ’sHertogenbosch), kinderen van Cornelis van Steenbergen en Adriaantje de Fokkert in leven echtelieden; Jenneke
de Fokkert wed. Geurt van Zee; Dirk van den Bosch en Hendrika de Fokkert echtelieden; Leendert van Zandwijk
als erfgenaam van wijlen zijn minderjarig kind bij wijlen Artje de Fokkert ehelijk verwekt; en Aart de Bie en
Sophia de Fokkert echtelieden (te Hedel).74 Op 17-8-1803 zijn dezelfde personen, met vele anderen, erfgenamen
van Antonie de Bruijn, maar de opsomming is iets gewijzigd: ‘Arien de Fockert pro se en met en nevens alle de
comparanten [...], de rato caverende voor deszelfs gesepareerde huisvrouw Maria van Herwijnen; Aart
Leendertse de Fockert en Jantje de Bie echtelieden [...]; Dirk van den Bosch en Hendrika de Fockert echtelieden;
Jenneke de Fockert wed. G. van Zee (allen te Herwijnen); Aart de Bie en Sophia de Fockert echtelieden (te
Hedel); procureur Van Essen namens Robertus Gordon (te Hellevoet), gevolmachtigde van Adriana de Fockert,
huisvrouw van R. Gordon (te ’s-Hertogenbosch).75

Uit dit huwelijk:
1. Ariaantje de Fockert, geb./ged. Herwijnen 22-11/25-11-1736 (get. Maria de Fockert),
overl. na 17-8-180376, otr./tr. (1) Herwijnen 18-2/6-3-1763 Cornelis van Steenbergen,
weduwnaar van Anna van den Boom, ged Driel 4-7-1728 (get. Maria van Steenbergen),
koopman en kastelein te Driel, begr. Driel 2-7-1778, zn. van Govert van Steenbergen en
Geerdina Jacoba Tilius; otr./tr. (2) Driel 27-2/16-3-1783 Robert Gordon, j.m. van Driel (doop
niet gevonden).
Op 24-5-1774 transporteren Cornelis van Steenbergen en Adriaantje de Fockert, wonende te Driel, 4¾ hond land
‘binnen de merkt’ en 13 hond land ‘over de merkt’aan Jenneke de Fockert wed. Jan van Zee. Verder
transporteren zij 4 hond land te Herwijnen aan Dirk van den Bosch.77 Vermoedelijk gaat het hier om de
nalatenschap van hun ouders Leendert de Fockert en Aaltje van Rijckhuijsen.

2. Arien de Fockert, geb./ged. Herwijnen 11-3/13-3-1738 (get. Willemina Schepers), overl.
na 17-8-180378, otr./tr. verm. Herwijnen 4-5/27-5-1792 Maria van Herwijnen, ged.
Herwijnen 28-9-1738 (get. Aaltje van Rijckhuijsen), overl. Herwijnen 11-1-1819, dr. van
Lodewijk van Herwijnen en Anneke van Rijckhuijsen.
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A. Bijl, a.w. p. 85, 86; DTB Herwijnen; VR-B Ia, f. 8v-9.
RAG, ORA DHBT inv.nr. 22, dd 1-5-1772 en 15-5-1773.
71
Zie voor Ariaentje Hoogerwerff en haar familie W.H. Dingemans, ‘De Jongh (Bommelerwaard)’, in: Gens
nostra 48 (1993), met name p. 315.
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RAG, ORA Tuil, inv.nr. 1259, f. 86-87 en f. 182v-185.
73
RAG, ORA Tuil, inv.nr. 1261, f. 185v-186 en inv.nr. 1262, f. 145v.
74
RAG, ORA Tuil, inv.nr. 1268, p. 313-334 (6 akten).
75
RAG, ORA Tuil, inv.nr. 1270, p. 111-127 (8 akten).
76
RAG, ORA Tuil, inv.nr. 1270, p. 111-127.
77
RAG, ORA Tuil, inv.nr. 1265 (ongefolieerd), dd 25-5-1774.
78
RAG, ORA Tuil, inv.nr. 1270, p. 111-127.
70

Arien Leendertse de Fockert maakt op 19-12-1798 een testament. Zijn enige en universele erfgenaam is zijn
broer Aart Leendertse de Fockert, of eventueel diens kinderen. Hij legateert verder (100 gulden per legaat) aan
Jenneke de Fockert, wed. Geurt van Zee; Hendrica de Fockert, huisvrouw van Dirk van den Bosch; Sophia de
Fockert, huisvrouw van Aart de Bie; de kinderen van wijlen Cornelis van Steenbergen bij comparants zuster
Adriaantje de Fockert verwekt, met namen Leendert, Gerardina Jacoba en Maria Adriana van Steenbergen.79
Op 17-8-1803 wordt, bij een gezamenlijk verschijnen van de familie De Fockert, Maria van Herwijnen genoemd
als ‘gesepareerde huisvrouw’ van Arien de Fockert.80 In haar overlijdensakte wordt geen echtgenoot genoemd.

3. Jenneke, volgt III.
4. Hendrica de Fockert, geb./ged. Herwijnen 8-2/10-2-1743 (get. Adriaantje de Bruijn),
kinderloos overl. Herwijnen 23-9-1824, otr./tr. Herwijnen 31-3/16-4-1769 Dirk van den
Bosch, ged. Herwijnen 14-9-1738 (get. Teuntje van Hattem), overl. Herwijnen 13-3-1818, zn.
van Walraven van den Bosch en Adriaantje van Hattem.
5. Sophia de Fockert, geb./ged. Herwijnen 8-8/9-8-1744 (get. Aaltje Rosa), overl. Hedel 291-1807, otr./tr. (1) Hedel 14-5/9-6-1776 Aart (Joosten) de Bie, ged. Hedel 31-3-1747 (get.
Berber Aartsen de Bie, huisvrouw van Jan Paulusse Verhil), overl. tussen 13-2-1785 en 19-61788, zn. van Joost Aartse de Bie en Weintje van Breda; otr./tr. (2) Hedel 19-6/13-7-1788
Aart Janssen de Bie, geb./ged. Hedel 18-1/21-1-1759 (get. Jenneke van der Elst, vrouw van
Just Aartsen de Bie), verm. overl. tussen 17-8-180381 en 29-1-1807, zn. van Jan de Bie en
Dirkje van Maren.
Sophia werd opgevoed door haar kinderloze oom en tante Arien van Offenbeek en Maria de Fockert te Hedel.
Haar moeder schreef daarover in 1758 naar Leiden: ‘Mijn mans suster te Heedel die is heel armoedig en onze
Sophia is nog bij haer meuij.’82 Op 22-3-1770 werd Sophia de Fockert in de gereformeerde kerk van Hedel tot
lidmaat aangenomen.

6. Aart, geb./ged. Herwijnen 20-3/20-3-1746 (get. Teuntje van Hattem), overl. Herwijnen 8-51746.
7. Aartje de Fockert, geb./ged. Herwijnen 27-3/31-3-1748 (get. Maria de Fockert), in de
kraam overl. Herwijnen 31-1-179083, otr./tr. Herwijnen 7-3/31-3-1787 Leendert van
Zandwijk, ged. Herwijnen 22-5-1752 (get. Neelke van Balgoijen), landbouwer, schout van
Herwijnen, overl. Herwijnen 9-1-1842, zn. van Arien van Zandwijk en Jantje van Balgoijen;
hij otr./tr. (2) Herwijnen 15-6/8-7-1792 Maria de Fockert.
Op 30-12-1789 maken Leendert van Zandwijk en Aartje de Fockert echtelieden een mutueel testament.84
Op 30-10-1792 wordt er een besloten testament geregistreerd van Leendert van Zandwijk en Maria de Fockert.85

8. Aart Leendertse de Fockert86, geb./ged. Herwijnen 7-6/14-6-1750 (get. Maria de Fockert),
gerichtssecretaris van Herwijnen, overl. Herwijnen 13-6-1821, otr./tr. Herwijnen 5-6/28-61795 Jantje de Bie, geb./ged. Hedel 16-2/19-2-1764 (get. Jenneke de Bie geboren van der
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RAG, ORA Tuil, inv.nr. 1305 (ongefolieerd), dd 19-12-1798.
RAG, ORA Tuil, inv.nr. 1270, p. 111-127.
81
RAG, ORA Tuil, inv.nr. 1270, p. 111-127.
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VR-B V, f. 235.
83
Doopboek Herwijnen; Engel van Zee vermeldt dat zij stierf bij de geboorte van een tweeling, en dat beide
kinderen bij de geboorte overleden (f.3), dit klopt echter niet met RAG, ORA Tuil, inv.nr. 1268, p. 313-334,
waaruit blijkt dat een van de kinderen langer geleefd heeft dan de moeder.
84
RAG, ORA Tuil, inv.nr. 1267, f. 203-203v.
85
RAG, ORA Tuil, inv.nr. 1268, p. 151.
86
Volgens het doopboek van Herwijnen heette dit kind Arien, maar in het register van Van Rijckhuijsen staat
steeds Aert; bovendien was de eerste Aert volgens dit register overleden. Ook uit de briefwisseling blijkt dat het
Aert moet zijn: moeder Aaltje schrijft in 1752 aan haar broer dat het met haar kinderen goed gaat, ‘behalven den
kleijnsten Aert die loopt alleen nog niet’ (VR-B III, f. 365v.)
80

Elst), overl. Herwijnen 10-12-1826, dr. van ‘Dirkje de Bie geboren van Maren eenige dagen
na haar mans Jan de Bie dood bevallen.’
Op 15-5-1773 legt Aart Leendertse de Fockert in handen van Petrus Bierman, heer van Herwijnen, de eed af als
gerichtssecretaris van Herwijnen. Daarbij wordt de volgende verklaring op schrift gesteld: ‘Ik ondergeschreeven
Petrus Bierman Heer van Herwijnen doe cond alsoo door ’t overlijden van Leendert de Fockert is koomen te
vaceren de secretaris plaats van mijne voornoemde Heerlijkheijd, en het nodig was dat de selve met een
bequaam persoon werde versien, soo heb ik op de goede raporte van de bekwaamheijd van de persoon van Aart
Leendertse de Fockert, aan mij gedaan, den selven Aart Leendertse de Fockert tot secretaris van de selve mijne
Heerlijkheijd Herwijnen aengesteld en gecommiteert [...]’87

9. Gijsbert, geb/ged. Herwijnen 19-4/23-4-1752 (get. Aaltje van Rijkhuijzen), overl.
Herwijnen 17-8-1752.
10. Agatha, geb./ged. Herwijnen 29-8/2-9-1753 (get. Aaltje van Rijkhuijzen), overl.
Herwijnen 15-12-1753.

III. Jenneke de Fockert, geb./ged. Herwijnen 15-10/16-10-1740 (get. Govertje Dusseldorp),
overl. na 7-10-1810, otr./tr. Herwijnen 15-4-8-5-1763 Geurt van Zee, ged. Herwijnen 7-31728 (get. Neeltje Roza), overl. voor 19-4-1789, zn. van Frederik van Zee, mr. timmerman te
Herwijnen en Engelke Maria Roosa.
Op 19-4-1789 verschijnen voor de schepenen van Tuil Jenneke de Fockert, weduwe en boedlhouderse van Geurt
van Zee, als moeder en voogdes over haar minderjarige zoon Engel van Zee, en Jan van Arendonk in huwelijk
hebbende Aaltje van Zee, ‘zijnde de voorn. Engel en Aaltje van Zee de eenige kinderen en universeele
erffgenamen van wijlen den voornoemde Geurt van Zee, en verclaerden te constitueeren en magtig te maken [...]
den Advocaat Mr. P. Vermeulen en de Procureur J. Ganderheijden te zamen en ider in ’t bijzonder speciael om
haar Comparanten zaek tegens Jan Janse Musch voor desen gerigte waer te nemen [...]88

Uit dit huwelijk:
1. Frederik van Zee, ged. Herwijnen 29-1-1764 (get. Maijke van Zee); ‘desen reey gezond
van huys den 3 May 1786 om een vracht hout te halen en op de mert zijnde wier onpasselijk,
en schoot een wint op het hart en kwam doot tuys.’89
2. Aaltje van Zee, ged. Herwijnen 13-10-1765 (get. Ariaentje de Fokkert), overl. 10-101854?90, otr./tr. Herwijnen 16-2/11-3-1787 Jan van Arendonk, ged. Herwijnen 2-9-1759 (get.
de vader), overl. Herwijnen 10-10-1844, zn. van Peter van Arendonk en Geertruyd Valcken.
3. Leendert, ged. Herwijnen 20-3-1768 (get. Hendrika de Fockert), jong overleden.
4. Leendert, ged. Herwijnen 1-9-1771 (get. Hendrika de Fockert), jong overleden.91
5. Engel, volgt IV.

IV Engel van Zee, geb./ged. Herwijnen 17-6/18-6-1775 (get. Maike van Zee), landbouwer,
poldermeester en –secretaris92, overl. Herwijnen 9-6-1868, otr./tr. Herwijnen 25-1/17-2-1799
87

RAG, ORA DHBT, inv.nr. 22 dd 15-5-1773.
RAG, ORA Tuil, inv.nr. 1267, f. 179. De uitspraak in deze zaak luidde: ‘Het Gerigt [...] condemneert den
Gedaagde [= Jan Janse Musch] om aan handen van de Eijsscheren promptelijk op te leggen en te betalen de bij
Eijsch gelibelleerde Somma van een hondert negentig gulden van Landpagt [over 1782 en 1783]’, RAG, ORA
Tuil, inv.nr. 040 (ongefolieerd) dd 12-5-1789.
89
EvZ, f. 7.
90
EvZ, f. 15; in Herwijnen is dit overlijden niet te vinden.
91
EvZ vermeldt slechts één Leendert (f. 7), die jong overleden zou zijn.
92
A. Bijl, a.w. p. 114; GL, BR Herwijnen 1858-1862.
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Engelke Bijl, geb./ged. Herwijnen 17-7/20-7-1777 (get. Maike van Zee), overl. Herwijnen 157-1827, dr. van Coenraad Bijl en Judith de Bruijn.
Uit dit huwelijk:
1. zoon (ongedoopt), overl. Herwijnen 15-9-1799.93
2. Aartje van Zee, geb./ged. Herwijnen 13-12/14-12-1800 (get. Judith de Bruin), vertrokken
naar Pella, Iowa op 11-4-185394, tr. Herwijnen 4-9-1818 Hendrik Verploegh, geb./ged. 93/16-3-1794 (get. Anna Verploegh), overl. 9-6-1853 aan boord van het schip naar Amerika95,
zn. van Willem Cornelisse Verploegh en Cornelia Blom.
3. Govert van Zee, geb./ged. Herwijnen 10-2/13-2-1803 (get. Aaltje van Zee), vertrokken naar
Pella, Iowa op 11-4-185396, ‘achtergelaten op een eiland’.97
4. Frederik van Zee, geb./ged. Herwijnen 8-7/14-7-1805 (get. Jenneke de Fockert),
landbouwer, kastelein in De Vossenhol te Herwijnen98, overl. Herwijnen 26-7-1883, tr.
Herwijnen 23-3-1826 Janneke de Bruijn, geb./ged. Herwijnen 11-10/13-10-1805 (get.
Hermen van der Horst en Maria van de Grient), overl. Herwijnen 24-3-1874, dr. van Neeltje
van der Horst, en geëcht bij huwelijk op 7-3-1807 door Krijn de Bruijn.
Na hun huwelijk huren Frederik en Janneke een deel van het huis De Vossenhol, waarvoor zij in 1827 40 gulden
betalen. Jannekes (stief?)vader Krijn de Bruijn woont met zijn tweede vrouw en zijn kinderen in de andere helft
van het huis. Dat betekent vermoedelijk dat Frederik en Janneke bij haar grootvader Hermen van der Horst
inwonen, in dat deel van het huis dat als herberg gebruikt wordt. Op 19-4-1828 koopt Frederik samen met zijn
schoonvader De Vossenhol, zodat de herberg nu zijn eigendom wordt.99

5. zoon (ongedoopt), overl. Herwijnen 23-8-1807.
6. Maria van Zee, geb./ged. Herwijnen 26-9/2-10-1808 (get. Judith de Bruin), overl.
Herwijnen 1-12-1876, tr. Herwijnen 17-11-1826 Klaas Cornelis Hakkert, geb./ged.
Herwijnen 26-9/28-9-1800 (get. Geertje Verploegh), landbouwer, overl. Herwijnen 18-61875, zn. van Cornelis Hakkert en Hester Verploegh.
7. Jenneke van Zee, geb./ged. Herwijnen 3-10/7-10-1810 (get. Jenneke de Fockert),
ongehuwd overl. Herwijnen 19-11-1868.
8. Coenraad, geb. Herwijnen 12-9-1812, jong overleden.100
9. Coenraad van Zee, geb. Herwijnen 29-10-1813, landbouwer, vertrokken naar Pella, Iowa
op 19-4-1847101, tr. Herwijnen 31-3-1837 Metje de Kock, geb. Herwijnen 29-11-1815,
vertrokken naar Pella, Iowa op 19-4-1847, dr. van Aart de Kock en Elizabeth van der Giessen.
10. Leendert van Zee, geb. Herwijnen 1-1-1816, landbouwer, gemeenteraadslid; diaken en
ouderling in de christelijk afgescheiden gemeente van Herwijnen102, overl. Herwijnen 12-91901, tr. Herwijnen 31-1-1840 Maria de Bruijn, geb. Herwijnen 14-6-1814, overl. Herwijnen
28-12-1849, dr. van Krijn de Bruijn en Neeltje van der Horst.
Leendert van Zee wordt nogal eens vermeld in de notulen van de christelijk afgescheiden gemeente te
Herwijnen. Al zijn kinderen worden hier gedoopt, en bovendien bekleedt Leendert diverse kerkelijke functies.
Op 30-8-1854 wordt hij echter als diaken afgezet, en bovendien als lidmaat onder censuur gezet, vanwege ‘de
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pogingen die hij in de verlopen week zoude aangewend hebben om te zondigen tegen dat zevende gebod in
zonde van hoererij. Hij bekende dat het alzoo was; terwijl hij op een vroege morgen was gaande naar zijn
broeder een vrouwe daar toe hadt aangerand, die met hem de zelfde weg was gaande.’ Leendert ontvangt een
broederlijke vermaning, hij accepteert de genomen maatregel en wordt op 23-1-1855 weer van de censuur
ontheven. In 1876 blijkt hij weer ouderling te zijn, maar op 6-5-1880 krijgt hij het advies om als zodanig te
bedanken vanwege de (onbewezen) beschuldiging van een vrouw ‘dat hij haar met geen goede bedoelingen heeft
aangeraakt.’103
Deze Leendert van Zee was (via zijn dochter Jenneke) de grootvader van de in dit artikel genoemde Lambertus
van Zandwijk.

11. Engeltje van Zee, geb. Herwijnen 5-9-1818, overl. Herwijnen 23-8-1910, tr. Herwijnen
16-1-1846 Arie Blom, geb./ged. Herwijnen 12-3/13-3-1808 (get. Pietertje van Balgoijen),
schipper, overl. Herwijnen 12-5-1879, zn. van Lambertus Blom en Geertruid van Balgoijen.
12. Judith/Judic van Zee, geb. Herwijnen 30-11-1820, vertrokken naar Pella, Iowa op 19-41847104, tr. Herwijnen 30-9-1841 Stefanus van Zee, geb. Herwijnen 12-2-1817, landbouwer,
vertrokken naar Pella, Iowa op 19-4-1847, zn. van Gerrit van Zee en Cornelia Maria de Kock.
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