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Deel3VanDietsTotEuropees10 

Deel III 
 

Van Habsburg en Spanjaard  
tot ‗Hollander‘ en ‗Vlaming‘ 

 

 
 

 "Daags na Sint Elisabeth 1421 woedde er 's nachts zo'n hevige storm, dat de wind met orkaankracht in Tiel en 
elders verschillende huizen omver blies en in Holland door dijkdoorbraken veel schade aanrichtte. Tweeduizend 
mensen zijn, naar men zegt, verdronken. Bij mensenheugenis was het niet voorgekomen, dat een overstroming zó 
erg en het peil van het zeewater zó hoog was. Bijna heel Holland is, evenals Vlaanderen en Zeeland ondergelopen. 
Hierdoor kwam ook de grote Zuid-Hollandse Waard onder water te staan en ging verloren. Er zijn kerken 
verplaatst, omdat het overstroomde gebied er nog steeds zo bij ligt en tot nu toe [hij is weliswaar tijdgenoot, maar 
schrijft dertig jaar later] helemaal niet kon worden herdijkt (uit: de Tielse Kroniek)" 

Dank aan Rob Groenland 
 

Lange Lijnen door de Lage Landen 
De Lage Landen, verhalen over onze taal, onze landbouw, ons voedsel, onze handel, onze natuur, 
over ons. Een brute streep werd ons op ‗t gelaat gekerfd, Vlaanderen-Holland, maar het weefsel 
dat bleef één, het wandtapijt versiert een oud paleis, dat heet Europa. De franje van dat weefsel 
heet ‗de neder-landen‘, landen niet van stenen maar van modder, landen van soms-grijs-soms-
groen, de lucht is lichter blauw dan in het zuiden, en grijze wolken schuiven heen, naar land dat 
verder ligt van zee. En door die lage landen lopen duizend lange lijnen. Ze weven dat tapijt, zo‘n 
schouwtoneel, draden zonder begin en zonder end, samen tekenen zij ons, zoveel figuurtjes uit 
zoveel draden, elke draad in elk van ons. November 2009, klop, klop, klop. Zo klinkt de zware 
eiken poort  van Koninklijke Manufactuur De Wit. Het is in Mechelen, hartje stad. Loop er heen, 
klop aan en wacht. Met wat geluk, dat heb je, scheert een slechtvalk door je haar, je kijkt omhoog,  
daar staat de Romboutstoren, geen mooier carillon dan dit. Daar woont hij, op die hoge klif, en 
vangt er met zijn snelle vrouw,  wel duizend duiven op een jaar. Het kloppen kwam van Hoog 
Bezoek: Gezant van de Spaanse Koning, anno 2009 inderdaad. Vaste klant van het Mechels 
atelier, geen wonder ook, de Habsburgers verzamelden vele van die Vlaamse kleden. De 
katholieke koningen zelf, Ferdinand en Isabella van Castilië, begonnen ermee, maar al ras namen 
hun nazaten deze liefhebberij over, en wel in hogere versnelling. Karel V – machtigste Vlaming 
ooit  - zijn zuster Maria die over Hongarije regeerde, en zoon Philips II, ons allen welbekend hier 
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te lande. Allen speurden ze hartstochtelijk de taferelen af, naar wie of wat? Een spiegel van 
henzelf? Een blik in het vrije veld? Wie zal het zeggen. In elk geval wisten ze de nijvere Vlaamse 
handen goed bezig te houden, en zelfs vandaag nog. Ga kijken in dat atelier, fijne vingers, fijne 
klosjes, in alle kleuren van de regenboog. 
 

 
 

De rijke Vlaamse historie hier aanwezig op de markt van Brussel (boven), voorafgegaan door het geploeter van de 
Norbertijnen, zoals in de ‗Abdij Postel‘ (beneden). De letterlijke tekst op het bordje rechtsonder luidt: in de 12e eeuw 

bouwden de paters Norbertijnen uit Floreffe op deze plaats een kerk en een hoeveklooster. Dankzij zijn gunstige ligging op het kruispunt 
van de routes Antwerpen-Keulen en Leuven-’s Hertogenbosch verwerft Postel al snel grote bekendheid . Danksij steun van herogen 

Albrecht en Isabella kreeg Postel het statuut van autonome abdij. In 1937 nam de abdij de zorg op zich over een nieuw missiegebied in 
het toenmalige Belgisch-Congo, nu het bisdom Lolo. De kerk in Rijnlands-Romaanse stijl vormt samen met de beiaardtoren in 

Renaissancestijl het grote attractiepunt. De paters ‘runnen’ een kaasmakerij en een grote kruidentuin (www.gemeentemol.be)  

 
Die nijverheid zit in de genen. Heel lang geleden,  het Noorden van de neder-landen was toen 
vooral nog een moeras. De lage Vlaamse grond, vruchtbaarst van heel de aarde, van klei, of klei 
op zand, of klei op  veen, of natte moer. Het steeds nabije water voor transport, de poort naar 
heel Europa, en veel, vooral heel veel, noeste werkers. Eeuwenlang de dichtst bevolkte streek van 
het oude westen, hierheen kwamen sobere mannen: monniken uit Zuid Frankrijk. Met man en 
macht werd verdreven zij de zee. Toen volgde grote bloei. De landbouw was hier vér vooruit. 
Waar elders eeuwen niets gebeurde - nou ja, niets anders dan gezwoeg – werd hier iets moois 
bedacht. Het stelsel in drie slagen, van graan-en-graan-en-braak, het bracht zoveel niet op. Hier 
wist men hoe het beter kon. Een Engels edelman, Weston (Richard) genaamd, stond 
stomverbaasd van zoveel rijkdom, toen hij de streek bezocht. De lange titel van zijn fraaie boek 
(―A discourse of husbandrie used in Brabant and Flanders shewing the wonderful improvements 
….‖ uit 1652) vertelt het helemaal: hoe rapen, gras en wortels, maar bovenal de rode klaver, de 
oogsten deed verhogen, rond oude Vlaamse steden. Het Vierslagstelsel was geboren. Pas honderd 
jaren na dat boek gebeurt dat ook in Engeland ( ‗Agrarische Revolutie‘). 
 
1813. Het Franse juk is afgegooid, daar is de nieuwe Koning Willem I, de ‗Koopman-koning‘, hij 
stroopt zijn mouwen op. Het land is bankroet, vol zwervers en vol bedelaars. Toch blijft er een 
elite, zij vullen snel de Staten Generaal. Deze regenten hebben het gauw voor elkaar, nieuwe 
grondwet opgetuigd en goedgekeurd, de tijd wat teruggedraaid (‗Restauratie‘), de macht aan de 
koning want er zijn nieuwe grote kansen. Grote kansen op een groter Nederland. Geen slecht 
idee, vond Engeland. Een mooie buffer tegen Frankrijk. Ze werden het snel eens, met andere 
Europese leiders toen in Wenen: Nederland, België en Luxemburg zouden één zijn! Maar 
goedendag, wie springt daar plots op het toneel? 

http://www.gemeentemol.be/
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Een plaatje van Wellington te paard (getekend door 
‘Hamesse‘), aan het eind van de middag tijdens de 
slag om Waterloo. Zijn troepen hadden stand 
gehouden tegen Napoleon maar het werd moeilijk 
en hij schijnt daar gemompeld te hebben: ‖I would 
need Blücher or the night‖. Hij kreeg ze allebei 
waarna de slag gewonnen was. Blücher was de oude 
72jarige Pruisische generaal ‗Herr Vorwarts‖ 
waarvan verteld wordt dat hij altijd voor zijn 
troepen uit het slagveld opgaloppeerde. Gedurende 
het grotste deel van de dag had hij iets ten oosten 
wan Waterloo een verdwaalde generaal van 
Napoleon bestreden. Toen Hij die generaal rond 4 
uur ‘s middags verslagen had hoorde hij een paar 
kilometer verderop nog schieten op het 
hoofdslagveld en hij toog daar heen om Wellington 
verder te helpen. Verder werd het toen ook donker, 
en Wellington won de slag. Als je nu op bezoek gaat 
naar dat slagveld dan kom je overal boekjes en 
memorabilia tegen van Napoleon, s;echts hier en 
daar iets over Wellington en de Pruis. 

 

De kleine keizer is ontsnapt! Dat eiland Elba, het was er  veel te krap voor zo‘n groot man. Snel 
snel snel, zo ronselt hij een leger, 170.000 man maar liefst, en trekt er weer op uit. Het zijn de 
Hollanders, de Belgen en de Engelsen die hem eerst staande moeten houden, maar waar? Bij het 
lommerrijke Waterloo. Ga daar nu heen, en zie de fraaie hockeyclubs – één heet er Wellington!1 - 
en tennisbanen. En als je in het voorjaar komt, ga naar het Hallerbos, ‘t is er niet ver vandaar, de 
lucht is er vol van zoet parfum, dat drijft op blauwe lakens wit bestikt, van frêle hyacint en 
anemonen, en fijne groene kant van zwevend beukenloof. Maar terug naar toen. Dat lukte toen 
maar even, de man tot staan te brengen. Snel komt de Pruis te hulp, hij maakt er korte metten 
mee. De Groot-Nederlandse wens wordt alleen nog maar versneld door deze episode. In deze 
dagen, nog vóór Waterloo, noemt Willem I zich vorst van Nederland, België en Luxemburg. Hij 
krijgt van iedereen gelijk. Lang duurt dit echter niet, zo‘n 25 jaar. Even toont de kaart het oude 
beeld, van zeventien provinciën. 
 

     
Hulst, dat is eigenlijk Vlaanderen met de strijd over de Vos Reijnaarde die eigenlijk uit Gent zou komen,(links), met 
de vestingwerken (midden) en met de sporen van Napoleons soldaten  die het schild van de edelen hebben afgehakt 

van de rijke huizen (rechts). 
 

De Brusselaars, ze zijn uiteindelijk niet blij. Eerst wel. Ze weefden wandtapijten, lang geleden, het 
zit nog altijd in hun bloed. Ze kunnen dingen maken, ze doen dat goed. Het komt hun dus goed 
uit, die visie van de koning, dat België zo nijver is, en Holland meer een boerenland. Het 
Hollands gas, dat was nog niet bekend, terwijl de mijnen volop draaiden in het zuiden. Willem 
geeft de industrie een flinke zet, met Gent voorop, zijn eigen revolutie. De Societé Generale is 
van zijn hand, de bank der banken jarenlang, tot die roemloze verkwanseling anno NU (F0RTIS). 
Hij investeert in stad en land, daarvan mag niemand klagen, tot diep in het Waalse zuiden. Toch 

                                                
1 De Britse generaal die het geallieerde opperbevel had bij de slag van Waterloo 
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mag dit al niet baten. De Belgen zijn verdeeld, en samen niet tevreden. Voor liberalen is de 
koning held, de Paap is niet op hem gesteld. Er wordt gestemd, zoals een nieuwe grondwet 
vraagt. Het Nederlands parlement is vóór, dat is geen wonder. Het Noorden is armlastig, haar 
staatsschuld vijftig keer zo groot als in het Zuiden. Dáár mogen 1604 notabelen stemmen, er is 
immers geen parlement. De meesten stemmen tegen, maar Willem weet daarmee wel raad. Hij 
draait er 126 om, die niet de juiste reden hebben. Die stemmen zijn dus eigenlijk vóór, waarmee 
de grondwet wordt gered. De Tweede Kamer heeft 55 zetels uit het Zuiden, en 55 uit het 
Noorden. Dat klinkt dan eerlijk, maar niet voor iedereen. De Belgen zijn met meer dan drie 
miljoen, de Hollanders minder dan twee. Als hoofdstad Amsterdam, maar waarom Brussel niet? 
De Belg hij mokt en vindt dan aan zijn zijde, de katholieke kerk. Een Franse bisschop woont in 
Gent, hij ondermijnt daar het gezag. Hij wordt gedaagd, maar vlucht naar ‗t Franse vaderland. De 
koning neemt de kerk dan op de korrel, maar die blijkt taai en wint. De eerste taalwet is er al in 
1819. Voor Willem zijn Antwerpen, Limburg, Brabant en Vlaanderen Hollandstalig. Ambtenaren 
en rechters die het Hollands weigeren, worden aangepakt. Zo polariseren de neder-landen, met 
aan de ene kant de geestelijkheid en Franstalige adel, aan de andere het protestante Holland van 
de koning. Toen kwam het nooit meer goed. Om kort te gaan: veel was er niet voor nodig om de 
kruik te laten barsten. Een aria over ‗vaderlandsliefde‘ volstond in 1830. Onrust en spanning, 
paupers en slempers grijpen hun kans en beginnen te plunderen in Brussel. Gegoede burgers 
vrezen voor hun goed, en stellen een burgerwacht in. Als uiteindelijk zoon Frederik arriveert, 
wordt hij verjaagd. Brussel eist een bestuurlijke scheiding, nog onder één koning, maar krijgt die 
niet. Dan wordt de onafhankelijkheid uitgeroepen. De Belgen worden gesteund door andere 
Europese leiders. Toch trekt Nederland nog ten strijde, en verplettert met een klein leger de 
Belgen bij Hasselt en Leuven. Niet voor lang, want ja, wie voelt zich hier geroepen? De Fransen! 
Snel dezen drijven de noorderlingen het land uit. De grenspaaltjes stonden pas in 1839 op hun 
plek.  

 
Een ratjetoe geschiedenis van de zuidelijke neder-landen, koning Willem III, het  stadje Ieper met een onnoembaar 
krankzinnige loopgraven oorlog (lees Geert Mak en ‗de Eeuw van mijn Vader‘), toch ook wel het gebied van Tijl 
Uilenspiegel en een kaartje met de frontlijn van het twaalfjarige bestand waar de huidige (of vervluchtigende) lijn 

katholiek – protestant nog goed aan af valt te lezen, zelfs door Zeeuws Vlaanderen waar men het leven in het 
oostelijke deel makkelijker opneemt dan in het westelijke deel (althans volgens de Nederlandse landbouwattaché in 

Kuala Lumpur). 
 

We schrijven de 21e eeuw. Grensoverschrijdende toenadering komt schoorvoetend. De natuur 
voorop. Twee internationale parken zijn er al: Plateaus-Hageven bij Hasselt, en het Zwin bij 
Zeebrugge-Cadzand. Ga er eens kijken! In het Zwin zwemt de dartele zeehond, en op het witte 
winterstrand scharrelt een troepje sneeuwgorzen. Het Zwin, je vindt het klein als je van het 
noorden bent. Maar woon je in het Vlaamse land, dan is het Zwin ‗Natuur in het Groot‘. De Zee 
heeft hier een westkust en een oostkust. De westkust ligt in het zuiden, de oostkust in het 
noorden, waar Oostende ligt. Niemand die dit betwijfelt, elk land zijn eigen logica, ondanks 
dezelfde taal. We waren in het Limburgs land. Dat Kempens park is heel bijzonder. Het werd 
gesticht – nou ja - door kolonisten, West Vlaamse boeren met een taak: de sukkelaars daar tonen, 
hoe landbouw wordt bedreven. De Kempen, een land van zand en heide – hoe eeuwig en van alle 
tijden is ‗t idee – is land van sukkelboeren, die dus niet beter weten. Hup, op de schop dat arme 
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land. Vloeiweiden werden aangelegd, en werden ingezaaid. Met het beste hooilandzaad van toen, 
uit Italiaanse alpenweiden. Het is daarom dat je nu nog treft, exotisch rose en paarse bloemen, op 
Kempens weideland. Ga kijken, in het najaar bloeit ze zonder blad, de ‗blote madam‘ 
(Colchicum). Veel is het niet geworden, de West Vlaming hij is slim. In plaats van hooi te voeren 
voor de mest, op zich ook al een raar idee, kon hij meer geld verdienen met het te verkopen. 
Maar dat park, dat is er mooi gekomen, nu thuis voor een tapuitje met een rode borst.  
 

 
 

Terug naar het Zwin, naar Brugge. Die stad is een museum nu, maar was de metropool, het 
kloppend hart van het Vlaamse land, de trotse stad die draaischijf was voor heel Europa. 
Vlaanderen, door zijn plekje aan de zee, zijn handel, vrijheidszin en vlakke kust, was Hollandser 
dan Hollands. Dat Brugge, zoals het hele Vlaanderen, moest tegen het eind van de 13e eeuw, nog 
vóór haar glorietijd, worden gestraft. Wat ging daaraan vooraf? Philips de Schone werd koning 
van Frankrijk. Zoals zijn voorganger, Philips II Augustus, zoog zijn bewind Vlaanderen leeg. Wie 
ervan profiteerde, rijke handelaars en aristocratie, heulde mee. Toenemende spanning tussen de 
klassen. De arme onderlaag van arbeiders en boeren mochten niet meer in de steden wonen, en 
ook geen messen dragen, bang als de toplaag was voor overvallen. De Vlaamse graven hadden tot 
dan geen Vlaams gevoel, maar naarmate hun gewest verder uitgeknepen werd, moest er gekozen 
worden tussen trouw aan de koning, of eigen volk. Ze vonden gehoor bij Engeland, dat met zijn 
wol de Vlaamse lakenindustrie voedde. Deze onderonsjes werden in Frankrijk niet geapprecieerd. 
 

De 
Guldensporenslag, de stad Brugge, nu museum ooit bruisend hart, en de Sint Rombouts toren in Mechelen, een 

verleden van vóór Nederland 
 

Zonder veel hulp, uiteindelijk, van Engeland, delfde de Vlaamse graaf, de Bethune, het onderspit. 
Hij werd in Frankrijk gevangen gezet. Om zijn overwinning te bekrachtigen trok Philips het rijke 
Brugge binnen. Dat werd goeddeels gesloopt, inclusief de stadwallen. En het verloor alle rechten 
en privileges die in lange eeuwen waren opgebouwd. Dat zat de Vlamingen niet lekker. Pieter de 
Coninck, een wever, en een priester, Willem van Gulik, leidden het verzet, Gent voegde zich al 
snel bij Brugge. Het was een streek van onlusten en gevechten, Franscions tegen Vlaams. Het was 
de tijd van Hoeken en van Kabeljouwen. Het jaar van grote uitbarsting, de ‗Brugse metten‘, was 
1302. Het Franse leger kwam opnieuw de stad binnen, zonder uitnodiging! Pieter wist zich nu 
gesterkt door slager Breydel – zijn Breydelhesp wordt nog altijd zeer gesmaakt in deze streek – en 
samen zetten ze ‘s nachts de boel op stelden. Alles en iedereen met Frans accent moest eraan 
geloven, geen genade voor de Fransen, maar zeker ook niet voor de Francions, de rijken van 
eigen bodem. Opnieuw zoete wraak vanuit het zuiden, daar kon men op wachten. En dat deed 
men ook. Terwijl álle edellieden van naam en faam uit het grote Franse rijk zich verzamelden, 



90 

 

versterkt nog met een paar duizend Italiaanse boogschutters, bleven de boeren waar ze waren: in 
de zompige klei, door zoveel strategen keer op keer onderschat. Het was een fraaie optocht, de 
ridders uitgedost in het beste pak, laat zien wat je hebt – m‘a tu vu ? Hun laarzen, handgenaaid 
van het fijnste leer, blinkend in de zon, met aan hun hiel, jawel, een spoor van zuiver goud. Niet 
de beste ‗outfit‘ voor in de vette klei, dat bleek daar op die julidag, in 1302. Vijfhonderd werden 
er geraapt, nadien, en toen bijeengelegd in de kerk te Kortrijk. Boeren en arbeiders, met stokken 
en speren, met blote hand, het was gelukt. Vlaanderen vrij. De gulden sporenslag was ééns en 
vooral het symbool van de overwinning van het volk op de adel. 
De neder-landen .. ondanks alles, de taal die maakt ons één. Lees Geert van Istendael, hij weet 
het zeker dat het jammer is, die grens. En dan ook nog die tweede grens, nee, niet van de taal, 
maar van het toetsenbord. Tot in mijn huis daar loopt ze door, die grens, QWERTY bij hem, 
AZERTY bij haar. Wel, kom naar het Vlaamse land, en weet: het is je eigen land. Klop aan bij 
ons, en weet: het is je eigen huis. 

Hein ten Berge 
 

Generaal Norris en De Slag bij Noordhorn2. 
In de tijd dat ik, zoals ik heb verteld, bezig was geweest om met hen tot een akkoord te komen, 
was generaal Norris, een Engelse edelman die Groningen belegerd had, doende zijn leger in 
Friesland te versterken met manschappen uit Brabant en andere streken. Hij had daarover de 
beschikking gekregen door zijn belofte met mij slag te zullen leveren en die slag vrijwel zeker te 
zullen winnen. Zijn manschappen, Engelsen en Friezen, konden het slecht met elkaar vinden. 
Wanneer ze met elkaar te maken kregen, gingen ze weinig vriendschappelijk met elkaar om 
vanwege de ongeregeldheden waaraan de [Engelse] soldaten zich overgaven. Die brandden op 
goed geluk huizen en dorpen plat om het feit te wreken dat de boeren enkelen van hun makkers 
hadden omgebracht.3 Deze tweedracht liep zo hoog op, dat enkele Friezen met mij kwamen 
onderhandelen. Ze zouden de wapens willen opnemen en zich met ons verbinden om de 
Engelsen ervan langs te geven. Ik accepteerde hun voorstel, op voorwaarde dat ze me de garantie 
zouden geven dat ze echt zouden doen wat ze zeiden en dat ze niet langer tegenstanders, maar 
helpers zouden zijn. Ik herinnerde me bij deze gelegenheid iets wat ik in Holland altijd heb horen 
zeggen, nl. dat men geen enkele Fries moet geloven die geen haren in zijn handpalmen heeft. 
 

 
Links de huidige boerderij Norrits (naam op gevel omcirkeld) en rechts het cisterciënzer klooster van Aduard met 

het enige overgebleven deel, een ziekenzaaltje (ook omcirkeld). De rest van dat klooster werd in de tijd van de 
‗staatse‘ tegen de ‗Spaanse‘ troepen vernield en als bakstenen verkocht 

 

                                                
2
Jan van den Broek, Voor God en mijn koning, Het verslag van kolonel Francisco Verdugo over zijn jaren als legerleider en 

gouverneur namens Filips II in Stad en Lande van Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Lingen (1581-1595). Inleiding, 
vertaling en toelichting (Assen 2009). 
3Het gebrek aan discipline van Norris‘ soldaten had zich ook in Abel Eppens‘ geheugen vastgezet. Toen deze zijn 
aantekeningen maakte over 1588-1589 en daarbij ook de financiering van de oorlog besprak, herinnerde hij eraan dat 
Bartold Entens tijdens de belegering van Groningen in 1580 zijn best had gedaan de boerenbevolking te ontzien en 
dat Norris precies het tegendeel deed. Die liet zijn soldaten naar hartelust roven en branden, met het gevolg dat de 
plattelanders wegtrokken (AE II 734-735). 
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Uit het feit dat de vijand—weliswaar met weinig resultaat—twee dagen tevoren een nachtelijke 
aanslag op mijn regiment had gepleegd, maakte ik op dat hij erop uit was slag te leveren. Daarna 
kwam raadsheer Westendorp—ik weet niet of hij gestuurd was door het stadsbestuur4 of uit eigen 
beweging kwam—om me op een ongepaste manier te verzoeken dat ik, als ik al niet Friesland 
wilde binnentrekken, dan toch op zijn minst de abdij zou verlaten en zou oprukken naar 
Noordhorn, een mijl5 verder in de richting van de vijand. Ik overlegde dit met de kapiteins en 
luitenant-kolonel Tassis. Deze antwoordde dat hij het wel zou doen, maar dat twee van zijn 
kapiteins, wier namen hij me noemde, zich tegen hem verzetten en onwillig waren. Ik zei hem dat 
we hen overhoop zouden moeten steken. Nadat hij dit aan hen had overgebracht, was het uit met 
het gezeur. Ofschoon de meerderheid erop tegen was dat we zouden verkassen, heb ik het 
[Westendorp] wel beloofd om te laten zien dat ik geen slappeling was.  
Daarom stuurde ik meteen de luitenant-kolonel en andere kapiteins erop uit om de plaats te 
verkennen. Ze rapporteerden me dat er geen water was. Het kwam me echter onmogelijk voor 
dat er, ook al was het droog weer, in een land als dit gebrek aan water zou zijn. Daarom ging ik 
zelf op onderzoek uit en bevond dat de sloten vol water stonden en dat er in enkele huizen 
putten waren. Ik liet onmiddellijk het hele leger komen. Dit kwam, maar zonder de compagnie 
van Tassis. Deze had haar, zonder dat ik het wist en zonder mijn bevel, in de abdij achtergelaten. 
Dit bracht me op de gedachte dat zijn soldaten en de overigen die verslagen waren geweest,6 nog 
steeds angst hadden voor de vijand en dat een goede gelegenheid, overtuigende argumenten en 
grote tact nodig waren om hen tot de strijd te bewegen. Ik bracht de troepen in het dorp onder 
en deed dat zo, dat het leger moest uittrekken om op de wapenplaats te komen voor het gevecht.  
Ofschoon ik gedaan had wat Westendorp me had gevraagd, stond de magistraat van de stad 
Groningen niet toe dat er enige levensmiddelen naar het kamp werden uitgevoerd, of er nu voor 
betaald werd of niet.7Ik zag mijzelf als een gijzelaar omringd door de vijand en zag in dat ik een 
fout had begaan door op te breken. Ik stuurde twee kapiteins, een van de cavalerie en een van de 
infanterie, om [de Groningers] te vragen ons toe te staan het nodige mee te nemen in ruil voor 
ons geld. Dit werd me geweigerd. Volgens sommigen deden ze dat, omdat ze de kans dat we het 
onderspit zouden delven veel groter achtten dan dat we zouden zegevieren. Door zo te handelen 
rekenden ze erop dat de vijand hun gunstiger gezind zou zijn in het geval wij zouden verliezen. 
Zo kwam het dat vele soldaten ten tijde van het treffen afwezig waren doordat ze op eten uit 
waren. Ik had de verbindingswegen en wachtposten van loopgraven laten voorzien, had me 
ingegraven en alles in orde gemaakt wat nodig en mogelijk was naar de situatie waarin ik mij 
bevond, omdat ik wist dat ik weldra zou worden aangevallen. En dit gebeurde dan ook. Toen 
generaal Norris zijn leger zozeer had versterkt dat hij veel meer manschappen had dan ik,8 
besloot hij mij op te zoeken.  

                                                
4 Stadssecretaris Alting noteerde op 23 september 1581 dat er berichten waren dat de vijand van plan zou zijn zich 
meester te maken van het dorp Noordhorn. Het stadsbestuur, dat gewoon was om ook op operationeel niveau het 
beleid te bepalen, zag zich voor de vraag gesteld wat men nu het beste kon doen: het dorp in brand steken of het zelf 
innemen, nog voor de vijand dat deed. Besloten werd dat de tweede optie de voorkeur had en dat een delegatie dit 
aan Verdugo te Aduard zou gaan vertellen. Alting noemt de naam van Westendorp niet, maar het gaat zonder enige 
twijfel over de door Verdugo beschreven gebeurtenis (DA 532).  
5 Verdugo gebruikt het woord ‗mijl‘ meestal voor een afstand van ongeveer tien km. Noordhorn ligt echter maar vier 
kilometer ten westen van Aduard. 
6 In het treffen bij Visvliet op 9 juli 1581. 
7 Dit klinkt erg hardvochtig en het is de vraag of deze mededeling juist is. Er waren in elk geval problemen mede 
aanvoer van  levensmiddelen. Op 25 september 1581 schreven de Groninger burgemeesters aan hun syndicus, dat 
soldaten van het in Aduard gelegerde regiment voor de stadspoorten lagen en boeren beroofden die met hun waren 
naar de stad kwamen. Als gevolg daarvan stokte de aanvoer van levensmiddelen. Het stadsbestuur had het probleem 
met Verdugo besproken en deze had beloofd een afgezant naar het Hof te sturen om aan te dringen op voldoende 
geld om de soldij te kunnen uitbetalen (MA II 263 ev.). 
8 Eppens meldt dat Verdugo de beschikking had over 24 vendels van 200-250 man en vier bereden afdelingen; John 
Norris had volgens hem 45 vendels en 800 ruiters (AE I 319). Dit laatste lijkt overdreven. In een brief aan 
stadssyndicus De Gouda schatte het Groninger stadsbestuur de totale sterkte van het Staatse leger op 30-40 vendels, 
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Sporen van de Norrit (Norris) familie in het land van de Britten en/of Saksen, vlak bij Reading  

 

30 september 1581: Gedwongen door gebrek waren onze soldaten voortdurend op pad om eten te 
zoeken en graan te dorsen om zichzelf in leven te houden. Dat was de reden dat, op het moment 
dat de vijand zich begon te vertonen op de dijk van Niezijl, een derde van mijn manschappen 
zich buiten de kwartieren bevond. Ik ging op verkenning uit en zag dat de vijand geen bagage bij 
zich had. Daaruit maakte ik op dat hij gekomen was om meteen slag te leveren. Ik keerde daarom 
terug naar de legerplaats, waar alle soldaten zich, overeenkomstig mijn bevel, inmiddels naar 
vendels gegroepeerd hadden. Ik beval hen naar de wapenplaats te gaan en stelde mijn strijdmacht 
in slagorde op. Dit had de vijand niet verwacht, zoals ik later hoorde. Hij had niet gedacht dat ik 
het dorp zou verlaten en had erop gerekend dat ik me daarbinnen zou verdedigen. Hij baseerde 
dit op het feit dat hij getalsmatig in de meerderheid was en op de manier waarop ik de 
verbindingswegen in mijn legerplaats had versterkt.  
Ik stelde mijn mannen in eskadron op, de Duitsers in het midden en mijn regiment gespreid, de 
ene helft op de rechtervleugel en de andere helft ter linker zijde. Op dezelfde manier verdeelde ik 
ook de vier ruitercompagnieën die ik had, twee aan de ene en twee aan de andere kant.9  
De vijand stelde eveneens zijn eskadrons op. Op onze linkervleugel bevond zich een brede weg, 
die tegelijk ook de enige route was waarlangs de vijandelijke ruiterij—op diens rechtervleugel—
kon aanvallen. Ter weerszijden van de vleugels was het land drassig en doorsneden met sloten. In 
de richting van de weg, op ongeveer driehonderd pas afstand van onze eskadrons, posteerde ik 
een kapitein van mijn regiment met tegen de tweehonderd musketiers en haakschutten. Ik gaf 
hem het bevel plat op de grond te gaan liggen en daar de aanval van de cavalerie af te wachten. 
Ze bevonden zich daar op een veilige plaats vanwege de sloten die hen aan alle kanten opringden. 
Ik kende het terrein en wist dat de eskadrons onmogelijk konden aanvallen zonder hun 
onderlinge verband te verbreken. Daarom ging ik bij de onzen langs om hen te waarschuwen niet 
van hun plaats te komen zonder mijn bevel. Daarbij sprak ik de volgende woorden tot mijn 
eskadrons: ‗Mijn zonen, jullie zien hoe de vijand zich heeft opgesteld en hoe verkeerd hij zijn 
eskadrons heeft geformeerd. Met de gunst van God is de zege aan ons. Het is alleen nodig dat 
jullie standvastig zijn en niet in beweging komen zonder mijn bevel; want het leger dat zich het 
eerst beweegt zal verloren zijn.‘ 
 

                                                                                                                                                   
infanterie en cavalerie bijeen genomen (MA II 275v). Deze sterkte stemt meer overeen met de opgave van Bor (30 
vendels en 500 ruiters; Bor XVI 42).  
9 Het centrum van Verdugo‘s strijdmacht werd gevormd door de regimenten van Rennenberg (nu gecommandeerd 
door diens zwager Guillaume de Monceau) en Billy (het zgn. ‗Friese‘ regiment, onder bevel van overste luitenantJuan 
Baptista Tassis). De Waalse soldaten van Verdugo‘s eigen regiment stonden op de flanken (zie ook Bor XVI 42). 
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Het gebied van de hof rond  Noordhorn bij de huidige boerderij Norris 

 

Nadat ik dit had gezegd, haalde ik van onze rechtervleugel zo‘n tweehonderd haakschutters van 
mijn regiment weg en stelde ze op naast de compagnie bereden haakschutten van Monsieur de 
Villiers10 en die van mij. Ze stonden daar een beetje apart van onze eskadrons en in de buurt van 
een huis. Aan de voorzijde daarvan had ik het terrein op een paar plaatsen laten egaliseren.11 De 
opzet daarvan was dat de vijand enige manschappen daarlangs zou laten optrekken en dat de 
onzen die voorhoede dan zouden aanvallen. De soldaten van die voorhoede zouden dan geen 
hulp kunnen krijgen van hun collega‘s die achter hen aan kwamen.  
Toen dit was gedaan, ging ik naar de eskadrons en gaf vanaf die plaats het bevel om op drie 
plaatsen tegelijk schermutselingen te beginnen. Tijdens deze schermutselingen brachten de 
vijanden vijf veldstukken naar voren en begonnen ons te beschieten. Daarmee bereikten ze echter 
niet veel. Alleen een van mijn tromslagers werd dodelijk getroffen. De schermutselingen laaiden 
tot drie keer toe op. Daarbij ging het om het bezit of verlies van een groene verheffing in het 
terrein tussen beide legers in. Mijn opzet was om de vijand met deze schermutselingen ertoe te 
brengen zijn eskadrons in beweging te zetten. Want daarvan, behalve dan van de wil van God, 
hing de overwinning af. En zo gebeurde het ook. Want toen generaal Norris die twee 
compagnieën cavalerie zag en de infanterie die ik bij hen had geplaatst, zo apart van de 
hoofdmacht van onze eskadrons, gaf hij zijn landslieden bevel om hen aan te vallen. Bij het 
oprukken maakte hij gebruik van de passages die door mij waren geprepareerd. Kapitein Alonso 
Mendo, die destijds vaandrig was van mijn compagnie lansiers, en kapitein Villiers die dezelfde 
functie vervulde bij de bereden haakschutten, wachtten niet tot de vijand het laatste vlakke stuk 
was gepasseerd, dat was aangeduid met twee palen die ik daar eigenhandig had geplaatst. Ik had 
bevel gegeven dat zij, wanneer enkele [vijanden] daarlangs begonnen te passeren, dezen zouden 
aanvallen en dat ze, wanneer ze dezen zouden hebben verslagen, de overigen zouden aanpakken. 
Maar in plaats van deze orders uit te voeren, begaven ze zich zelf naar voren, passeerden de 
gemerkte plek en stelden zich daardoor aan hetzelfde gevaar bloot als ik gezegd had dat de vijand 
zou doen. Ze werden aangevallen en verslagen. De infanterie12 die op hun rechterflank en vlak 
naast hen een charge uitvoerde, hakte de onze in de pan. 

                                                
10Lonchay identificeert deze persoon abusievelijk als Josse de Soete, heer van Villers. Deze heer van Villers was 
echter maarschalk in het Staatse leger en later (vanaf 1584) voor de Staten gouverneur van Utrecht. Het gaat hier 
vermoedelijk om een minder prominente heer: Nicolas de Villiers, ritmeester van de Waalse cavalerie. 
11Verdugo had de sloten ter plaatse laten dempen. Het was gebruikelijk om op deze manier het door sloten 
doorsneden laagland voor een veldslag te prepareren.  
12 Verdugo moet hier de Staatse infanterie op het oog hebben.  
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Op dat moment voerde de vijand met de cavalerie, die hij op zijn rechtervleugel had, een charge 
uit via een brede weg, vlakbij de plek waar zich de door mij genoemde musketiers en 
haakschutten ophielden.13 Dezen sprongen nu op en omdat de afstand tussen hen en de weg niet 
meer dan dertig passen bedroeg, had hun eerste salvo zo‘n goed resultaat, dat ze velen van hen 
neerschoten. Zag wat de Engelsen op onze rechtervleugel hadden aangericht, gaf ik onze 
eskadrons bevel die van de vijand aan te vallen. Deze waren al in beweging gekomen en kwamen 
in halve wanorde op ons af.14  
Zoals gezegd kwam de vijandelijke cavalerie over de eerder genoemde weg aanzetten. Samen met 
twee ruitercompagnieën die van kapitein Thomas Frate, een Albanees, en de baron de Bièvres 
viel ik de vijandelijke ruiters op dezelfde weg aan. Tengevolge van de salvo‘s die de musketiers en 
haakschutten op hen hadden afgevuurd, trof ik hen in een staat van halve verwarring aan. Mijn 
charge deed hen [18] rechtsomkeert maken en op de vlucht slaan. Dit gaf moed aan onze 
infanterie, die aan mijn rechterhand oprukte, terwijl de vijand, die de eigen ruiters verslagen zag 
vluchten, erdoor ontmoedigd raakte. De Engelsen die een charge hadden uitgevoerd op onze 
rechtervleugel, zetten hun zegetocht voort tot aan ons kwartier. Toen zij dachten de overwinning 
geheel en al in hun zak te hebben, zagen ze dat hun eigen rechtervleugel en de hoofdmacht van 
hun eskadrons verslagen waren. Toen ook zij wilden omkeren, vonden ze de doorgang versperd 
door onze infanterie die met hen, net zoals met de anderen, korte metten maakte en een groot 
aantal van hen doodde.  
 

 
Het slagveld gezien vanaf de boerderij Norrits richting Noordhorn (boven) en daaronder de boerderij zelf in 

panorama (beide foto‘s genomen in de ‗historische‘ winter van 2009/2010, met dank aan Jaap Schiere) 
 

Ik ging achter de [vijandelijke] ruiterij aan die over de eerstgenoemde weg ten aanval was gegaan, 
met de bedoeling de dijk te bezetten die naar Niezijl voert en het hoofd te bieden aan de Engelse 
cavalerie die, zoals ik heb gezegd, tot in ons kwartier was gekomen. Maar de compagnieën van 
mijn leger die achter mij aan kwamen, bleven maar doorgaan met het afmaken van degenen die 
door de infanterie waren verslagen. Zo kwam het dat ik, terwijl ik dacht dat ik door hen begeleid 
werd, mij plotseling alleen op de dijk bevond waarlangs alle kopstukken [van de vijand] met hun 
kapiteins passeerden. Ik kreeg er van langs en werd twee maal gevangen genomen zonder dat 
iemand me te hulp kwam. Maar omdat mijn tegenstanders bang waren en ik mezelf verdedigde zo 
goed als ik kon, lieten ze me tenslotte gaan. De meesten van de verslagen vijandelijke 
infanteristen ontkwamen via enkele weilanden aan onze rechterzijde in de richting van het kanaal 
van Niezijl. Toen ik gezelschap had gekregen van een aantal van onze manschappen, ging ik 
achter hun vaandels aan. Deze werden allemaal buitgemaakt op één na, dat door een ruiter in 
veiligheid werd gebracht. Aan de kant van de vijand kwamen twee- of drieduizend man om. Het 
aantal doden waarvan men in dergelijke gevallen spreekt is maar zelden zeker, maar dit is de 
algemene indruk van de ooggetuigen.15 Toen ik, zoals ik vertelde, de vaandels van de vijand 

                                                
13 Het gaat om de 200 man die Verdugo had bevolen op hun buik liggend de aanval van de cavalerie af te wachten. 
14 Van Reyd: ‗Norits met sijn voet-volck konde by ghebreck van ‘t velt geen ordre houden‘ (Van Reyd II 30). 
15 Volgens Alting heeft de slag bij Noordhorn aan Staatse zijde rond de 2000 levens gekost (daarbij zijn, behalve 
degenen die op het slagveld het leven lieten, ook zij meegeteld die ‗int water versoepen‘ zijn). Ook Phebens, die zich 
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achterna zat, zag ik voor mij uit over de weg luitenant-kolonel Tassis en andere kapiteins in de 
richting van de vijandelijke schans16 gaan. Deze was gedurende een korte tijd verlaten geweest. 
Uit angst dat hun de terugweg zou worden afgesneden door enkelen van onze ruiters die 
zwemmend waren overgestoken, waren de soldaten van het garnizoen daar teruggekeerd en 
hadden zich weer naar binnen begeven. Als de onzen wat eerder waren gekomen, hadden ze de 
mogelijkheid gehad de schans te bezetten. 
Dit gebeurde op zaterdag, de laatste dag van september, de dag van Sint Hiëronymus, van het jaar 
1581. Vierentwintig kapiteins kwamen om, alsmede twee luitenant-kolonels (één werd gevangen 
genomen), ook de vijf stukken geschut17 gingen voor de vijand verloren en generaal Norris werd 
gewond aan een hand, waaraan hij een handicap heeft overgehouden.18 Dit was de generaal die de 
leiding over het krijgsvolk had toen dat enkele jaren geleden Lissabon ging belegeren.19 De nacht 
begon al te vallen en ik gaf bevel dat alle manschappen zich moesten verzamelen en dat ieder 
naar zijn eigen plaats moest terugkeren. Zo hebben we allemaal, opgesteld in eskadrons op de 
wapenplaats, op onze knieën dank gebracht aan God voor de overwinning die Hij Zijne Majesteit 
heeft gegeven met zo weinig verliezen aan onze kant.20 Die nacht heb ik luitenant Tassis 
opgedragen, ikzelf had verhoging, om via de brug van Enumatil (dat is de rivier vlak boven 
Noordhorn21) de vijand achterna te gaan naar Friesland en de volgende morgen de daarvoor 
benodigde soldaten mee te nemen. 

Met dank aan Jac Deen en dhr  v.d Broek (directeur Groninger Archieven) 
 

De Oranjes en de Nederlandse samenleving 
Wat is Nederland zonder de Oranjes? Zou het land nog bestaan als de Oranjes er niet vragen? De 
geschiedenis is achteraf niet te herschrijven, maar zeker is dat in de 16de eeuw Willem van Oranje 
een kristallatiepunt was, waar rondom heen de Noordelijke Nederlanden zich konden afscheiden. 
Zijn twee zonen, Prins Maurits en Prins Frederik, hebben door hun veroveringen de grenzen van 
de republiek min of meer afgebakend.  Op pamfletten uit die tijd is dan ook de maagd Holland te 
zien, in de 'hollandse tuin' omringd door een stevige palissade opgericht door deze prinsen. Het 
territorium van het Neder-land is zeker gemaakt mede door de Oranjes. En twee eeuwen later 
ook weer deels afgebroken door dezelfde Oranjes. In de verenigde Nederlanden, opgericht in 
1815, waarvan Willem I, de eerste koning was, is België afgescheiden, mede door de 
onverstandige politiek van deze koning. 
Politiek hebben de Oranjes een heel belangrijke rol gespeeld. De heersende elite heeft in alle 
landen in alle tijden de neiging om zich te isoleren van de rest van de samenleving. Om er toe te 
behoren, moet er een zwaar toelatingsexamen, ballotage of iets dergelijks gehaald worden. Toen 

                                                                                                                                                   
beroept op tellingen van lieden die aan de strijd hebben deelgenomen, noemt dit getal, maar zegt erbij dat er ook veel 
hogere aantallen gemeld worden (EEPh 87-88). Vijf stukken geschut en meer dan 25 of 26 vaandels zijn buitgemaakt 
en Groningen binnengebracht (DA 533; MA II 266v-269).  
16  Niezijl. 
17  Behalve om twee ‗halve slangen‘ gaat het om drie stukken veldgeschut die de stad Groningen toebehoorden en die 
begin juli door de Staatsen waren buitgemaakt bij Visvliet (MA II 266v-267v).  
18  Ook Phebens meldt dat de Staatse bevelhebbers er geschonden van af zijn gekomen: onder de gesneuvelden was 
Carel van Wijngaerden, de luitenant van het regiment van Sonoy. Graaf Willem Lodewijk van Nassau werd gewond. 
Volgens Phebens, in tegenspraak dus met Verdugo, bleef Norris, de opperbevelhebber, ongedeerd. Bor geeft een 
opsomming van de Staatse verliezen met vele namen. Hij meldt dat Norris een schotwond aan een hand opliep en 
dat Willem Lodewijk door wel vijf kogels op zijn harnas was geraakt (Bor XVI 42-42v).  
19  Verdugo doelt op de expeditie die een vloot van 180 Engelse en 20 Nederlandse schepen in 1589 vanuit Plymouth 
ondernam. De onderneming, waartoe koningin Elizabeth van Engeland het bevel had gegeven, liep uit op een 
compleet fiasco (Williams, Philip II, 211-213). 
20  Als we Abel Eppens mogen geloven vielen aan ‘s konings zijde 500 doden (AE I 320).  
21  Enumatil is geen rivier, maar, zoals de naam zelf al zegt, een gehucht bij een ‗til‘ (brug). De brug ligt over een 
gekanaliseerde watergang die later Hoendiep ging heten. ‗Boven‘ betekent hier ‗bovenstrooms‘, hetgeen in de 
gegeven situatie betekent: ‗ten zuiden van‘. Omdat de doorgang bij Niezijl door de Staatse schans aldaar was 
afgesloten, was de brug over het verenigde Lettelberter en Hoendiep (de ‗Enumatil‘) de meest nabije mogelijkheid 
om zich vanuit Noordhorn naar Westerlauwers Friesland te begeven.  
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en nu is de ballotage een combinatie van geld, macht en vooral goede contacten. In de ons 
omringende landen heette de ballotage adeldom. De begeerlijke adelsbrief kon slechts met veel 
geld en/of macht en/of invloed verkregen worden. In Frankrijk heeft dit systeem tot de Franse 
revolutie bestaan(14 juni 1789), in Duitsland tot 1918 en in Engeland bestaat het systeem ten dele 
nog steeds. Interessant is te zien in Engeland dat de pijler geld is weggezakt onder veel adel en 
dat daarmee deze groep zakt op de sociale ladder.  
 

 
Een jonge klant in cafe Emma (Den Haag), met een afbeelding van Emma maar waar Emma‘s invloed er (links) niet 
veel meer toe doet, met een Iraanse barkeeper die prima Nederlands praat maar die ‗Emma‘ zelf nooit gekend heeft. 

 

Noord-Zuid en Oost-West, aarde en paradijs in de tuinen van Oranje  

De tuin van Paleis ‘t Loo is aangelegd met als grote voorbeeld de tuinen van Versailles, en ook met een heel groot 
verschil. De centrale as van de tuinen in Versailles lopen Oost-West bij zonsopgang scheen de zon op die manier 
recht in de slaapkamer van de koning. De Oost-West richting had ook te maken met de symboliek waarbij 
Jeruzalem in het Oosten ligt. De tuinen van het jachtslot ‘t Loo werden aangelegd door  protestandse stadhouder 
Willem III die op zijn 16e ? trouwde met de 13 jarige Mary Stuart om koning te worden van Engeland en daar slag 
te leveren met de katholieke Ieren. WillemIII had niks met die katholieke oost-west traditie, hij koos voor noord-
zuid en daar mee af. Wel koos hij de vierkante opzet van de tuin, een beeld van de hemel zoals gegeven in het 
bijbelboek Openbaringen. Het uitgebreid knippen en vormen aan een tuin was o.a. om te laten zien dat de mens de 
baas was over de natuur.  

 
De oudste kruidentuin van Europa in Padua,  met een combinatie van vierkant en rond,  

ook inspiratie voor treinen van ‗het Loo‘. 
 

In Nederland was de adel niet zo belangrijk na de 16de eeuw. Koning-stadhouder Willem III 
(1650-1702) heeft paleis Soestdijk onder meer gebouwd om de Utrechtse adel te controleren, 
HOE??maar dat was het wel zo'n beetje. De Oranjes zijn echter wel zeer belangrijk geweest om 
de adel-vervangende groep in de gaten te houden; de regenten. Ook deze groep vormde een 
gesloten groep en verdeelde baantjes. Vooral onder de zwakke stadhouders Willem IV en Willem 
V hadden de regenten vrijwel vrij spel. Alle lucratieve baantjes werden onderling vergeven. 
Kinderen in de wieg kregen belangrijke functies die door anderen voor een uiteraard veel lagere 
vergoeding werden uitgevoerd. Het verschil staken zij in hun zak. Het was dan ook niet 
verwonderlijk dat volk zich rondom de enige andere machtsfactor van enige importantie, de 
Oranjes schaarden. In 1787 waren de spanningen tussen patriotten en prinsgezinden zo hoog 
opgelopen dat de Republiek der Verenigde Nederlanden op de rand van een burgeroorlog stond. 
Stadhouder Willem V was in Nijmegen maar ondernam niets. Zijn daadkrachtige vrouw 
Wilhelmina van Pruisen nam echter het heft in handen en vertrok in het geheim naar Den Haag 
om orde op zaken te stellen. De patriotten ontdekten dit en hielden de prinses aan in de buurt 
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van Goejanverwellesluis, nabij Gouda. Na enige uren stapte de woedende prinses weer in de 
koets en maakte rechtsomkeert. Terug in Nijmegen schreef ze haar broer Frederik, de koning van 
Pruisen, en haalde hem over excuses te eisen voor de onheuse bejegening van zijn zuster en 
zwager. Hij schoot te hulp en stuurde een Pruisische leger van 25.000 man naar Nederland. Van 
enige tegenstand was geen sprake. Als hazen vluchtten de patriotten voor het leger uit. een deel 
zocht zijn heil in Parijs. De macht van Willem V was hersteld tot de inval van de Fransen in 1795.  
 

Wilhelmus van Nassouwe 
Ben ik, van Duitsen1) bloed, 
Den vaderland2) getrouwe 
Blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 

Ben ik, vrij onverveerd3), 
Den Koning van Hispanje 

Heb ik altijd geëerd. 
 

In Godes vrees te leven 
Heb ik altijd betracht, 

Daarom ben ik verdreven, 
Om land, om luid gebracht. 
Maar God zal mij regeren 
Als een goed instrument, 

Dat ik zal wederkeren 
in mijnen regiment. 

 
Lijdt u, mijn onderzaten 
Die oprecht zijt van aard, 
God zal u niet verlaten, 
al zijt gij nu bezwaard. 

Die vroom begeert te leven, 
Bidt God nacht ende dag, 

Dat Hij mij kracht zal geven, 
Dat ik u helpen mag. 

Lijf en goed al te samen 
Heb ik u niet verschoond, 

Mijn broeders hoog van namen 
Hebben 't u ook vertoond: 

Graaf Adolf is gebleven 
in Friesland in den slag, 

zijn ziel in 't eeuwig leven 
verwacht den jongsten dag. 

 
Edel en hooggeboren, 
Van keizerlijken stam, 

Een vorst des rijks verkoren, 
Als een vroom christenman, 

Voor Godes woord geprezen, 
Heb ik, vrij onversaagd, 

Als een held zonder vreden 
Mijn edel bloed gewaagd. 

 
Mijn schild4) ende betrouwen5) 

Zijt Gij, o God mijn Heer, 
Op U zo wil ik bouwen, 
Verlaat mij nimmermeer. 

Dat ik doch vroom mag blijven, 
Uw dienaar t`aller stond6) 

De tirannie verdrijven 
Die mij mijn hart doorwondt7). 

Noten: 1: Duits of diets; 2: geboortestreek; 3: zonder vrees; 4:schild = beschermer; (figuurlijk); 5: vertrouwen; 6: op 
elke tijd; 7: verscheurt. Uit de laatste regel van het eerste couplet blijkt duidelijk hoe het de ‗vrijheids-strijders‘ niet 
ging om tegen de koning in te gaan. Hun bezwaar was dat de koning zich met het ‗denken‘ bemoeide en dat moest 
vrij blijven. Het moet mogelijk zijn om protestant te worden. Verder werd de koning natuurlijk ook niet populair om 
het heffen van de vele belastingen. 
 

Buiten de regenten hadden de Oranjes in de zeventiende eeuw nog een andere tegenstander van 
formaat, de raadspensionaris. Deze hoogste ambtenaar van de Staten-Generaal werd vooral 
betaald door de Hollandse provincies. Hij stond feitelijk boven de stadhouders, die immers door 
de Staten-Generaal benoemd werden. Prins Maurits maakte duidelijk hoe die dacht over  de 
macht van de raadspensionaris door Oldenbarnevelt na een schijnproces in den Haag te laten 
onthoofden (13 mei 1619).  Het grauw (het volk) is handig als instrument om onaangename 
zaken op te knappen. En door de wacht te laten terugtrekken gaf de  lokale overheid later 
gelegenheid om raadspensionaris Johan de Wit door dit grauw te laten lynchen (20 augustus 
1672). De rol van de koning-stadhouder Willem III in deze zaak is nooit opgehelderd.  
 

De executie van de Witten (Johan en Cornelis) vormde een goede bliksemafleider van het volk 
voor de problemen van het rampjaar 1672, toen de republiek door Frankrijk, Engeland, Munster 
en Keulen werden aangevallen.  De ster van Willem III is daarna snel gerezen en stond hoog aan 
de hemel toen hij en zijn vrouw Mary Stuart II in 1689 tot koning en koningin van Engeland zijn 
verheven (dat was de man van het ‗Loo‘). Op dat moment hadden de Oranjes de Koninklijke 
status bereikt waarnaar zij zolang naar gestreefd hadden. Immer sinds de dagen van Frederik 
Hendrik (1584-1647) en Amalia van Solms hebben de Oranjes een plaats onder de Europese 
vorsten nagestreefd. Amalia van Solms had drie van haar vier dochters met Duitse vorsten laten 
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trouwen. Haar enige zoon Willem II (1626-1650) trouwde dus met een Engelse prinses (Mary 
Stuart I). Willem II leefde net lang genoeg om Mary zwanger te maken. Willem III werd na de 
dood van zijn vader geboren en trouwde met Mary Stuart II. Na Willem III zijn de Oranjes 
enigszins weggezakt met zwakke stadhouders (Willem IV en V) uit de Frransen. De zoon van 
Willem V werd koning Willem I. Bij Waterloo (1813) vocht de zoon van Willem I. Dat werd 
Willem II en die trouwde met Anna Poulowna, de dochter van de Czar. De Czar vond Willem II 
even belangrijk genoeg omdat de Verenigde Nederlanden nog samen waren (België en 
Nederland). Tot de negentiende eeuw was de hofcultuur de toonaangevende cultuur in Europa. 
Als stralend middelpunt staat het hof van Versailles, waar Lodewijk de veertiende het absolute 
middelpunt van de society was. De adel draaide om de Zonnekoning heen als planeten om de 
zon. Zijn prachtige tuinen waren het voorbeeld van geheel Europa. Ook Willem III kon niet 
achterblijven en bouwde Het Loo met een mooie formele tuin. Waar Lodewijk de oost-west 
middenas van de tuin door zijn slaapkamer liet lopen en de ochtendzon in zijn bed  liet schijnen, 
had zijn politieke tegenstander Willem III zijn middenas noord-zuid laten aanleggen, hij had lak 
aan dit soort symboliek en hij was protestant.. Willem III hield van een eenvoudig hof, ook de 
stadhouders Willem IV en V hadden een intiem besloten hofleven. De koningen Willem I en III 
hadden ook nauwelijks een hofcultuur die uitstraalde naar de samenleving, zij zetelden 
voornamelijk op Het Loo, ver van den Haag. Willem II zetelde wel in den Haag, maar zijn paleis 
stond aan de Kneuterdijk, een goedgekozen naam. Hij wilde wel en leefde er vrolijk op los, maar 
grandeur is toch iets anders. Over de (sexuele) escapades van de drie koningen Willem is veel 
geschreven, maar weinig is bewijsbaar. Nederland is gewoon te klein voor een groots hof en de 
politieke verhoudingen lagen toch anders dan in de vele vorstendommetjes in Duitsland, waar het 
nationale budget werd geplunderd voor paleizen etc.  
 

Moderne  Oranjes hebben méér Friese ‗roots‘ dan alleen de Friese Nassaus  .. zoek de Friezin! 

Kwartierstaat van Pieter van VOLLENHOVEN (Frans Roelvink,23.10.1999); door mij aangevuld met NLW 
=,tenzij anders aangegeven: W.W. Van Valkenburg:"De voorouders van Pieter Van Vollenhoven", NLW 1967:98-
192; D.van Duijn:"Verlobung im Hause Oranien",AFS 18(1965),118-120 
  
1. Mr.Pieter van VOLLENHOVEN,jurist 30.4.1939  Schiedam, div.bestuurlijke funkties. x10.1.1967  Den Haag  
Margriet Francisca van ORANJE NASSAU 19.1.1943  Ottawa,bapt.29.6.1943  Ottawa,prinses der  Nederlanden, 
prinses van Oranje Nassau, prinses van Lippe Biesterfeld. 
2. Pieter van VOLLENHOVEN, direkteur  27.11.1897  Rotterdam + 28.10.1977 Epse x23.1.1934 Alkmaar  
3. Jacoba Gijsbertha de LANGE (changed her name into Stuyling de Lange, RD 19.1.1973) 12.5.1906 Alkmaar + 
31.8.1983 Apeldoorn. 
4. Willem Jan van VOLLENHOVEN, graanhandelaar 19.12.1862  Rotterdam + 16.1.1920 Rotterdam x11.2.1897  
Rotterdam 
.. […] 
15. Anna Willemina van DOORN ° 3.8.1855  Amsterdam + 10.6.1885  Elsene. 
16. Jacob van VOLLENHOVEN,olieslager,zeepfabrikant °26.10.1788  Rotterdam + 19.1.1855  
Rotterdam,kantonrechter in Rotterdam x1 9.12.1812  Rotterdam  
17. Geertruida Johanna MERCK °21.3.1788  Rotterdam +  4.8.1832 Rotterdam 
18. Jan RIJSHOUWER,distillateur °10.1.1797 Zegwaard + 17.10.1851  Rotterdam x 1.8.1827  Rotterdam  
   […] 
49. Margaretha OUBURGH ° 6.7.1738 Alkmaar + 26.11.1804 Alkmaar,regentes Vrouwengasthuis NLW, Overzicht 
XXIII 
50. Abraham WENTEL, notaris en ontvanger der in-en uitgaande rechten op Texel(1813/19) °1.12.1749  
Oudeschild + 27.6.1829 Alkmaar x 8.6.1778  Harlingen NLW,Overzicht XXIV 
51. Neeltje SCHIERE 5.3.1753  Harlingen, +  6.7.1824 Alkmaar 
52. Jacob Christiaan HIRSCHIG,hervormd predikant te Ginneken bapt.15.9.1767 Den Bosch + 10.3.1818 
Ginneken. x 2.8.1795  Leiden  
…[…] 
 

Na de Willems I, II en III kwamen de vrouwen. Eigenlijk hebben die het heel goed gedaan, over 
Wilhelmina, Juliana en Beatrix niets dan lof. Het streven naar macht heeft onder Wilhelmina nog 
geleefd, maar Juliana was echt de moeder van het Nederlandse volk. Zij kon rustig bij een 
alleenstaande dame een kopje thee drinken, bij Wilhelmina en Beatrix is dat onbestaanbaar.  
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Na Beatrix komt Willem-Alexander, een koning tussen de koninginnen Beatrix en Amalia.  
Zijn rol zal moeilijk zijn; met het afnemen van het belang van de nationale staat binnen een 
verenigd Europa zal hun macht ook afnemen. Het is goed mogelijk dat op een bepaald moment 
de functie van het vorstenhuis verdwenen is omdat de staat verworden is tot de taak van een staat 
in de zin van de staten van de Verenigde Staten. Concluderend kan ik zeggen dat de Oranjes 
invloed hebben gehad op het ontstaan, vorm en samenleving van Nederland. In welke mate 
weten wij niet, want we weten niet hoe het zonder de Oranjes was gegaan. 

Ben Groen; 29 augustus 2009 
 

Oprechte trouw 
Waer werd oprechter trouw, dan tusschen man en vrouw, ter weereld oit gevonden? 

Twee zielen gloende aen een gesmeed, of vast geschakelt en verbonden, in lief en leedt. 
De band die ’t harte bind, der moeder aen het kind, gebaert met wee en smarte, 

Aen hare borst met melck gevoed, zoo lang gedraegen onder ’t harte, verbind het bloed; 
Noch sterker bind de band, van ’t paer, door hand aen hand, verknocht, om niet te scheiden, 

Na datze jaeren lang gepaert, en kuisch en vreedzaem leven leidden, gelijck van aerd. 
Daer zoo de liefde viel, smolt liefde ziel met ziel en hart met hart te gader. 

die liefde is stercker dan de dood. 
Geen liefde koomt Gods liefde nader, noch schijnt zoo groot.geen water bluscht dit vuur, 

Het edelst dat natuur, ter weereld heeft ontsteecken, dit is het krachtigste ciment, 
Dat harten bind, als muuren breecken tot puin in ’t end. 

Door deze liefde treurt, de tortelduif, gescheurt Vn haer beminde tortel. 
Zy jammert op de dorre ranckVan eenen hoogen boom, verdrooght van wortel, 

Haer leven langk, Zoo treurt nu Aemstels vrouw, 
En smelt als sneeuw van rouw Tot water en tot traenen. 

Zy rekent Gijsbreght nu al dood, Die, om zijn stad en onderdaenen, Zich geeft te bloot. 
O God, verlicht haer kruis, Dat zy den held op ’t huis Met blijschap magh ontfangen, 

Die tusschen hoop en vreeze drijft, En zucht, en uitziet met verlangen Waer dat hy blijft. 
(wijlen) Joost van den Vondel 

 

Polders, en eilanden van vroeger tot nu. 
Als je voor het eerst van de Zeeuwse eilanden hoort dan denk je komend van de ‗hogere‘ neder-
landen aan een soort Waddeneilanden, stukjes grond die boven de zee uit steken. Maar als je in 
Zeeland rondrijdt dan zie je een verzameling badkuipen met aan de zeekant een rij duinen. Overal 
zie je inderdaad dijken, met daarop rijtjes huizen en hier en daar een grotere stad op een bult. 
Plaatsen op bulten, wierden en oeverwallen zie je overal ‗ook‘ b.v. in Leeuwarden, Dokkum en de 
andere grotere plaatsen langs de Noordelijke kusten. In Zeeland is dat Middelburg, de basis van 
de Norbertijnen uit de zuidelijke neder-landen om land in deze regio‘s aan de zee te onttrekken. 
Langs één van die Zeeuwse kusten staat ergens eenzaam de oude kerktoren van Koudekerke. Dat 
was ooit een dorp dat een paar honderd jaar geleden is afgebroken om het elders op te bouwen 
toen men het niet meer aandurfde op die plek te blijven wonen ook al had koning Philips II nog 
vergunning gegeven extra dijken te bouwen. De legende is dat het dorp gedoemd was een vloek 
uitgesproken door een zeemeerman toen de vissers zijn zeemeermin hadden gevangen en niet 
terug wilden geven. De minder romantische verklaring is dat de zeestroom langs die kust het land 
op eiste dat ze elders aan de Zeeuwen af gaf in hun strijd van ‗Luctor et Emergo‘. 
Een kilometer of honderd van Zeeland naar het Noorden, dwars door het groene hart met zijn 
trilvenen vind je droogmakerijen zoals de Beemster en de Schermer, drooggemalen toen 
Leegwater bedacht hoe je de kop van de watermolen in de wind kon houden. Dat weten ze 
inmiddels ook aan de oostkant van de neder-landen, in de gebieden waar ze nu plat Duits praten. 
Alleen hebben ze daar een extra foefje bedacht met een soort helikopterstaart waardoor de 
molenkop zichzelf op de wind houdt. Geen idee waarom je dat in Nederland niet ziet. Sommige 
wegen op de ingepolderde slikken in Zeeland, zigzaggen door het land over de voormalige 
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kreekbodems die nu hoger liggen dan het bouwland (een zogenaamde inversie van het land). De 
riviertjes en kreken deponeerden het zwaardere grind en zand in de snel lopende beddingen 
terwijl de klei deeltjes buiten haar oevers werden gedeponeerd waar het water alleen [tot rust] 
kwam bij overstromingen. 
 

 
In de 12e eeuw begonnen Norbertijnse monniken uit de zuidelijke neder-landen vanuit Middelburg aan 

landontginning nadat enkele eeuwen eerder de Vikingen dood en verderf hadden gezaaid. In het midden de toren 
van Koudekerke, eenzaam aan de kust bij slecht weer, ingebouwd in de dijk, aan de grijze einder van de West 

Europesche kust waar afgeërodeerde stukjes berg van de Alpen in Zwitserland via Rijn en Maas in de Noordzee 
terecht komen om zich te vermengen met slib uit de zee. De toren is zonder spits omdat ze later een vuurtoren was 

voor de schepen die voeren op de stad Zierikzee. Rechts een polderweg aan de noordkust van de neder-landen, 
ergens bij Norden in Oost Friesland. 

 

De wegen van Beemster en Schermer lopen recht, kaarsrecht en haaks alsof ze moeten uitbeelden 
wat in het Bijbelboek Openbaringen wordt gezegd over de stad met haar rechte straten en de 
rivier door haar midden. En ‗hemelse‘ stadjes heb je daar, ook al zijn Graft en Jisp met hun 
krommere straten volgens sommigen mooier dan de rechte stadjes zoals Midden Beemster. 
Tussen die Schermer en Beemster polders heb je overigens de ‗Eilandspolder‗ die hoger ligt en 
eerder werd ontgonnen. Daar zijn de sloten breed en daar vind je de dorpjes aan de rand, aan de 
dijk, niet midden in. 

 
Het ‗kromme‘ stadje Graft (linksboven), de oudere Eilandspolder (rechtsonder) tussen de Beemster en de 

Schermer(onder)en de Beemster met het vierkante patroon. 
 

Terug naar het natte land van Zuid Holland en Utrecht. Daar heb je ook mooie ‗inversies‘, 
rivieren die metershoog boven het land lopen. Of rivieren, misschien zijn het wel zeearmen die 
daar via Rotterdam en Capelle helemaal doorlopen tot aan Gouda en zelfs verder. Langs de dijk 
die het watervan de Hollandse IJssel uit het land moet houden staat een standbeeldje van Arie 
Evergroen die daar tijdens de stormvloed van 1953 zijn schip in de dijk zette om op die manier 
het hart van Nederland te redden, inclusief tienduizenden mensenlevens. Boven aan de dijk ligt 
de rivier, onder ligt de Zuidplaspolder waar project ontwikkelaars nu een nieuwe stad willen 
bouwen. Vlak daarbij, iets meer naar Rotterdam ligt de Alexanderpolder, meer dan 6 meter onder 
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zeeniveau. Tussen die polder en de Hollandse IJssel ligt een wat hogere richel met de resten van 
de eerste spoorlijn Rotterdam – Utrecht (afgebroken en naar het Noorden verplaatst omdat de 
grond te zacht was!). 
 
Bij de watersnood van 1953 dreigde in Zuid-Holland een 
doorbraak van Schielands Hoge Zeedijk bij Nieuwerkerk a/d 
IJssel. Dit werd ternauwernood voorkomen doordat schipper Arie 
Evegroen uit Ouderkerk, samen met hulp van zijn maat schipper 
Cor Heuvelman, op last van burgemeester Vogelaar zijn 18 meter 
lange schip ‗Twee Gebroeders‘ dwars voor het gat in de dijk liet 
‗vallen‘ en zo het gat dichtte. Een zeer grote ramp werd zo 
voorkomen, ook omdat elders aan de zuidkant van Hollandse 
IJssel wel een dijk doorbrak waardoor ook de druk op de dijken 
afnam. Anders was de hele polder ten Noorden van deze dijk 
onder water komen te staan, een polder met daarin hele stukken 
Rotterdam . Het monument heet ‗een dubbeltje op zijn kant‘ en 
het is gewoon te onbekend!  

 

In die Alexanderpolder werd op 11 april 1947 een zekere ‗Arend Johannes‘ geboren die anno 
2009 zich nog flarden weet te herinneren van de ramp in 1953: ―de kerk was zelfs gesloten op 
zondag omdat er onheil dreigde maar op zaterdag avond ging men best nog een feestje bouwen‖. 
Arend Johannes staat als nummer 6 in het trouwboekje, en zijn grootvader is pak weg 100 jaar 
geleden op die plek komen wonen, min of meer aan de weg die letterlijk zo oud is als de weg naar 
Kralingen.22 Die opa kwam uit een familie rond Wassenaar die daar een paar honderd jaar eerder 
was voortgekomen uit een Duitser die glas in lood maakte. Die Arend Johannes weet zich ook 
nog te herinneren dat hij als jongen uit het raam keek en dat hij toen een paard en wagen aan zag 
komen met een vreemd gezelschap. Het waren ‗corps‘ studenten van de Wageningse 
Landbouwhogeschool die een ho(o)pje grond op hun kar hadden om het diepste punt van 
Nederland iets op te hogen. 
 

Polders, graven, bisschoppen, turf en land. 

De geschiedenis van de polders ten noorden van de Hollandse IJssel is een lang verhaal. Ontginningen (vnl. door 
verbetering van de afwatering, graven van kanaaltjes en aanleggen van kades rondom het gebied) van veen- mos-
moeras zijn begonnen in de 11de eeuw op last van de bisschop van Utrecht. Dit begon in een strook dicht bij het 
gebied waar de graven van Holland het voor het zeggen hadden, veiligheidhalve bleef er een grote strook moeras als 
buffer bestaan. Minder dan een eeuw later hebben de graven dit echter weer allemaal overgenomen. Ontginning is 
gedaan in 3 slagen (nieuwe gebieden verder van de rivier vandaan). De ‘s Gravenweg (de weg naar Kralingen!) is 
ontstaan als de kade aan de noordkant van de eerste slag. Al snel kwamen problemen in de afwatering i.v.m.het 
inklinken van het veen, dit kon worden opgelost toen in de loop van de 15de eeuw windmolens werden ‗ontdekt‘ 
voor waterbemaling (de eerste bij Alkmaar in 1408). Ook kwam er in deze periode vraag naar veen als brandstof 
voor huishoudelijk en industrieel (o.a. steenbakkerijen voor IJsselstenen en  bierbrouwerijen) en er kwam ook steeds 
meer vraag vanuit de opkomende stad Rotterdam. Land bracht als turf meer op dan voor landbouw (zeker toen het 
steeds natter werd en alleen voor veeteelt geschikt was). Investeerders kochten land om het voor turf af te graven, 
toen het 'land' bijna op was, ging men in de 16de eeuw turf baggeren (mogelijk tot 4 meter diep, niet vanwege de 
dikte van de turflaag maar omdat de baggerstokken niet langer waren). Het land veranderde in water en de kades 
rondom de polders en de plassen kregen steeds meer te houden met gevaar voor overstromingen. Rond 1725 werd 
bepaald dat het gebied tussen de IJssel en tot 350 meter ten noorden van de 's Gravenweg niet mocht worden 
afgegraven, enerzijds omdat het slechte kwaliteit veen was met veel boomresten en gemengd met rivierklei (veel as) 
maar anderzijds ook om de 's Gravenweg te beschermen als de belangrijkste verbindingsweg tussen Rotterdam en 
Gouda. Vanaf 1850 ging men over tot het opnieuw droogmaken van de verveende gebieden (2de generatie polders), 
enkele plassen dicht bij Rotterdam waren het laatst aan de beurt. Toen in 1865 het plan gemaakt werd voor de 
drooglegging van de Prins Alexanderpolder was niet landaanwinning maar veiligheid het hoofdmotief. De eerste 
boerderijen werden gebouwd in 1875. (Bron: vnl de Boerderijen van Capelle aan den IJssel. 

 

                                                
22 (zo oud als) de weg Kralingen, dat is ’s Gravenweg, dus daar zal ooit heel wat adelijk volk langs zijn gekomen 

voordat de Nell-dynastie zich daar vestigde 
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Het trouwboekje van de familie waaruit Arend Johannes werd geboren op 11 april 1947 

 

 
De afstammelingen van de ‗glas-in-lood-zetter‘ die uit Duitsland naar Nederland kwam, en voorouders van Arend 
Johannes; met links in begin 20e eeuw de eerste boer, boerin en personeel van een pas gebouwde boerderij in de 

Alexanderpolder. Daarnaast de ooms en tantes, ca 1932, tijdens een uitje naar Zeeland en gefotografeerd in Zeeuws 
kostuum (zie de heer links die eigenlijk een tante was, maar hier verkleed als heer) 

 

Gek genoeg belandde deze Arend Johannes in 1966 zelf in Wageningen. Vandaar trok hij als 
landbouwingenieur via o.a. Jakarta (met toen nog veel resten Batavia), NieuwGuinea (met toen 
nog een hoog steentijd-gehalte), via de Paas-eilanden, via Peru voor de verjaardag van een Friese 
kennis, via Tanzania en Sri Lanka uiteindelijk weer in de buurt van Wageningen, letterlijk in de 
achtertuin van de ooit in de Nederlandse politiek van 1960/70 fameuze boer Koekoek. 
Onderweg kreeg Arend Johannes kennis aan een secretaresse van harer majesteits ambassade in 
Tanzania. Zij was ook boerendochter uit een polder, maar niet uit de oudere polders. Haar 
achternaam Hermus verraad dat ze uit de noord-westhoek van Noord Brabant komt, de streek 
voorbij Made met dorpen die afwisselend katholiek en protestant zijn, maar óók een streek die in 
1953 wél onder water kwam te staan. Ze kan zich herinneren dat ze eindjaren zestig met haar 
vader aan de Knar23 dijk ging staan tussen Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland. Samen 
keken ze naar het water dat daar nog weggepompt moest worden toen pa Hermus zelf al 
aardappels en graan verbouwde in Oost Flevoland, o.a. gedreven door de na-oorlogse gedachte 
dat je als boer vooral bestemd was genoeg eten te verbouwen. Want de honger van de oorlog 
mocht niet terugkomen. Polders werden toen gemaakt om voedsel te produceren waar nu grond 
verkocht wordt als industrie terrein, voor paarden, voor bloembollen, natuur enzovoort. En als je 
aan deze boerendochter vraagt of ze ooit gehoord heeft van Ubbo Emmius dan is geen twijfel: 
was dat niet een soort hoogleraar of zo in Groningen? Daar heeft ze Frans gestudeerd totdat ze 

                                                
23 De Knar was ooit een zandplaat in de Zuiderzee. 
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dat opgaf voor de fameuze secretaressenopleiding van Schoevers24. Inderdaad is Ubbo Emmius 
een groot man in het Groningen van nu maar Ubbo was geen Groninger van geboorte. Hij was 
óók landverhuizer, een Waddenmens geboren in Oost Friesland waar ze ook polders hadden en 
de ‗Polderweg‘. 

Met dank aan Arend Jan Nell en Rianne Hermus 
 

 
Het missieveld in de Gelderse Vallei 

 
 

 
 

Kleine Greetje uit de polder 
 

verborgen door bloemen en struiken. 
Een slootje ervoor met een stoepje eraan 

en vensters met roodwitte luiken. 
Daar ga 'k ieder jaar met vakantie naartoe, 
ik voer daar de kippen en melk er de koe. 

Ik maai en ik zaai er zo’n beetje 
en zoen in het klompenhok Greetje. 

 

                                                
24 In de eind jaren negentig van de vorige eeuw had ineens een groot deel van de typende Nederlanders last van RSI 
(repeated strain injury), gapaard gaan met kramp in polsen, schouder en nek.. In de Middeleeuwen kenden de 
monniken dat ook, dt  ie noemden dat toen ‗schrijverskramp‘. Er werd tien jaar gelden veel gemeten en er werden 
veel maatregelen getroffen, o.a. met andere computerschermen, andere stoelen enzovoort maar op de een of andere 
manier verdween de aandoening van de voorpagina‘s.  In die tijd werd van de type opleiding van Schoevers verteld er 
altijd een dame (instructrice) achter de typistes in spé o.a om hen continu te vertellen dat de ‗ontspannen‘ moesten 
typen. Volgens die benadering zit de fout van RSI minstens zo veel ‗van binnen‘ als ‗van buiten‘.  
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refrein 
Refrein: Kleine Greetje uit de polder, 

kind van 't lage land, 
blond van haar en blauw van ogen, 

geef mij toch je hand. 
Kleine Greetje uit de polder, 

zeg me nu eens gauw: 
als het koren rijp is, 

word je dan mijn vrouw? 
 

Want Greetje heeft mij al haar hartje beloofd, 
maar eerst moest de tarwe gemaaid zijn. 

Toen vroeg ik haar weer maar ze schudde haar hoofd, 
nu moest eerst de rogge gezaaid zijn. 

Toen had ze geen tijd want toen werd er gehooid, 
toen moesten de piepers zo nodig gerooid. 
Een koe werd mama, dus had Greetje 
geen tijd om te trouwen, dat weet je. 

refrein 
 

Kleine Greetje uit de polder, 
kind van 't lage land, 

blond van haar en blauw van ogen, 
geef mij toch je hand. 

Kleine Greetje uit de polder, 
zeg me nu eens gauw: 
als het koren rijp is, 

word je dan mijn vrouw? 
refrein 

 

Ik werd boos, kwaad en nijdig en ging naar haar toe, 
en zou haar eens duidelijk bevelen 

dat hooien noch rooien noch lot van de koe 
mij langer een ziertje kon schelen. 

Ik kwam bij het slootje met 't stoepje eraan 
en bleef op de brug vol verbijstering staan. 

Ik mocht er niet binnen, want weet je, 
er was mond- en klauwzeer bij Greetje. 

refrein 

 

Een generatie Denen en landverhuizers 
Generatie XI  
- Reiner Schoenmaker, geb. circa 1535. 
- Warncke Reiners, geb. circa 1560. 
 

Generatie X 
- Warncke Reiners, geb. circa1560, tr. met 
- Talle N.N.25;  is hij identiek aan Warnecke Holschemacher dan tr.hij 1e Wobke, op 17 sept 1589 als 

heks verbrand. 
- Warncke is geboren ca. 1540, overl 1590 en keuter te Jipsinghuizen en Vlagtwedde. 

Uit dit huwelijk 

                                                
25 N.N. staat voor: kind van Talle en zijn huisvrouw 
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- Reiner Warneckes, geb. circa 1605. 
 

Generatie IX 
- Reiner Warneckes, geb. circa 1605, tr. met 
- Grietje Jans, ovl. voor 02-10-1667. 

Uit dit huwelijk 
- Warnecke Reinders, geb. circa 1635. 
- Jan Deters, tr. met 
- Gepcke Harms. 

Uit dit huwelijk 
- Teelcke Jans. 
 

Generatie VIII 
- Willem Christiaans, geb. voor 1645, relatie met 
- Frouke Hansen. 

Uit deze relatie 
- Hans Willems (Valck), geb. te Kolham voor 1670. 
- Christiaan Willems. 
- Willem Christiaens Dene, geb. circa 1675. 

waarschijnlijk mogelijk na de dood van zijn vader volledig naar zijn vader vernoemd. 
- Jan Jans. 

Kind 
- Trijntje, geb. voor 1670. 

dochter Trijntje kreeg attestatie van Suidtlaarn. In 1667 trouwden in Zuidlaren Jan Jansen van 
Onnen en Grietien Jansen, weduwe van Jan Jacobs, omdat Trijntjes 1e dochter Grietien heette 
zouden dit de grootouders kunnen zijn. 

- Warnecke Reinders, geb. circa 1635, ovl. op 25-03-1700, tr. te Vlagtwedde op 02-10-1667 met 
- Teelcke Jans. 

Uit dit huwelijk 
- Gepcke Warneckes, ged. te Vlagtwedde op 25-07-1680. 
 

 

Generatie VII 
- Hans Willems (Valck), geb. te Kolham voor 1670, biestjager = veldwachter, tr. te Kolham op 

10-12-1693 met 
- Trijntje Jans, geb. voor 1670. 

Uit dit huwelijk 
- Jan Hansens, ged. te Noordlaren op 26-08-1694. 
- Grietien Hansens Valckes, ged. te Kolham op 19-03-1698. 
- Vrouwke Hansens, ged. te Kolham op 10-03-1700. 
- Willem Hansens (Valck)(Deen), geb. te Kolham. 
- Marike Hansens, ged. te Kolham op 12-12-1706. 
- Alexander Hansen, geb. te Kolham, ged. te Kolham op 27-05-1708. 
- Saartien Hansens, ged. te Kolham op 14-05-1710. 
- Lijsbet Hansens, ged. te Kolham op 23-10-1712. 
- Hanna Hansens, ged. te Kolham op 12-05-1715. 
- Roelf Hindricks, ovl. op 19-12-1722,  

tr. Met 
- Gepcke Warneckes, ged. te Vlagtwedde op 25-07-1680. 
 Uit dit huwelijk 
- Fennegien Roelofs, geb. voor 1705. 
- Ulger Geerts, geb. in 1665, snijder, tr. te Uithuizermeeden op 25-09-1691 met 
- Geesje Hendriks. 
 Uit dit huwelijk 
- Anje Olcherts, ged. te Uithuizermeeden op 07-05-1699. 
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Generatie VI 
- Willem Hansens (Valck)(Deen), geb. te Kolham, ged. op 17-08-1704, tr. te Kolham op 28-05-1730 

met 
- Fennegien Roelofs, geb. voor 1705. 
 Uit dit huwelijk 
-. Trijntien Deen, ged. op 25-03-1731. 
-. Roelof Willems Deen, ged. te Kolham op 24-03-1734. 
 op 2 aug.1775 werd ene Roelf Willems Deen, geb. Colham,oud omtrent 40 jaar, door het gerigt 

Selwert en Sappemeer in het tuchthuis(spinhuis) in de Zoutstraat geplaatst. Hij werd gerelaxeert 
(ontslagen 16-7 1778). inf: Hulpeldepup jrgng 9 no3. Sept 2002. 

- Hans Willems Deen, geb. te Kolham. 
-. Gepke Deen, ged. op 31-01-1740. 
- Jan Lucas Willems Deen O/g Valck, ged. op 14-07-1743, ovl. te Hoogezand op 11-10-1818. 
- Harm Jans, geb. circa 1700, ovl. te Middelstum voor n06-12-1762, tr. (2E) te Middelstum op 

22-04-1736 met 
- Anje Olcherts, ged. te Uithuizermeeden op 07-05-1699, ovl. Voor 06-12-1762. 
 Uit dit huwelijk 
- Stijntje Harms Kalck, geb. te Middelstum. 
-. Jan Harms Kalk, ged. te Middelstum op 28-07-1737, schipper, ovl. te Hoogezand op 06-12-1821. 
-. Hilje Harms Kalk, ged. te Middelstum op 05-04-1739, ovl. in 1770. 
-. Olgert Harms Kalk, ged. te Hoogezand op 26-04-1744. 
- Jan Jurjens Veltman, tr. met 
- Geertruid Sikkes. 
 Uit dit huwelijk 
- Nanning Jans, geb. circa 1745. 
- Hidde Elties, tr. te Wildervank op 19-11-1730 met 
- Aeltien Jans. 
 Uit dit huwelijk 
- Anna Hiddens, geb. te Wildervank op 06-09-1744. 
- Arent Garms, tr. te Siddeburen op 11-05-1753 met 
- Nine Jacobs. 
 Uit dit huwelijk 
- Klaaske Arends van Diepen, geb. te Hellum op 18-01-1756. 
- Pieter(Petrus) Madiol, geb. te Tournai (Doornik), tr. te Groningen op 27-10-1760 met 
- Anna Wijntjes, geb. te Bedum op 30-12-1735. 
 waarschijnlijk zoon van Pierre-Nicolaas Madeol, soldaat in het Regiment de la Barriere van de 

Verenigde Provincien. Hij was gehuwd op 24 april 1733 met Elizabeth Fitrlers. 
 Uit dit huwelijk 
- Aegidius, geb. te Groningen op 17-10-1761. 
 

Commentaar van Jac Deen  

Hiske Jans van Niehove en Pieter Jans van Niekerk kopen in 1778 de boerderij in Noordhorn die nu "Norrits" 
wordt genoemd naar de Slag bij Noordhorn in 1581 (80-jarige oorlog). Daar wordt in 1780 hun dochter Grietje 
Pieters (Smit) geboren. Deze trouwt met Abraham Temmes Reitsema. Hun dochter Hiske was mijn moeders 
grootmoeder. Abraham was een  zoon van Bouwina Frijlingh, die een dochter was van Willemina Coenders van 
Helpen. De familie is uitgestorven maar hadden destijds een riant buiten in Groningen-Zuid, toen ‗Helpen‘ geheten. 
De naam leeft voor in de wijk waarin wij nu wonen n..l 'Helpman‘. 
Ook is er nog een mooi verhaal van familie Reitsema. Ooit zou Pieter Tyler van der Hulst, een puissant rijke 
lakenkoopman uit Haarlem, die de drooglegging van de Haarlemmermeer financierde, een legaat nagelaten hebben 
aan een zijn huishoudster (Catharina Olthoff, een Reitsema) waaraan hij zekere verplichtingen  had. Het bedrag 
bedroeg Fl. 100.000.00.Toen mijn vader dit verhaal hoorde heeft hij er veel werk van gemaakt onze familietak in 
kaart te brengen. Wij zagen allemaal al dollartekens, want hoeveel zou dit legaat nu wel niet zijn. Echter bleek uit 
een uitspraak van de rechtbank in Haarlem (1942) dat dit legaat al bij zijn leven ingetrokken was. Er waren 
inmiddels trouwens al meer dan 10.000 erfgenamen. Toch zijn twee leden van de familie destijds lopend en per 
schip naar Purmerend geweest en kwamen ze terug met drie gouden tientjes en de mededeling dat ze er wel meer 
van zouden horen, niet dus. 

Jac. Deen→ 
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De stamboom van de familie Deen wordt vervolgd na een intermezzo over Napoleon in Europa 
en over de strijd van de Europeaan tegen de Indianen, oftewel de strijd van de Indianen tegen de 
‗white settlers‘ die zich in aan de overkant van de oceaan afspeelde toen Napoleon hier de zaken 
op stelten zette. Toen was het logisch voor Napoleon om landje-pik te gaan spelen, of om je land 
te bevechten op de indiaan, nu niet meer. Wat zal er nog meer veranderen van zaken die we nu 
als vanzelfsprekend opvatten. 
  

Napoleon en de lage landen. 

Transport in de lage landen ging per schip, paard of kar, zo’n 200 jaar geleden. Treinen, auto’s, bussen en 
vliegtuigen waren er nog niet, het was de tijd die door Hildebrand is beschreven in zijn Camera Obscura. In die 

tijd trok ook Napoleon door de lage landen en op verschillende plekken kom je borden tegen in de gevel van 

huizen waar op staat dat Napoleon er heeft geslapen.  

 

 
Één van de plaatsen waar Napoleon overnacht heeft, bij de douarrière van Plettenberg-Feith in Zwolle  

 

Die man was ook een soort landverhuizer, rusteloos en zeker niet in staat om genoegen te nemen met wat hij 

had. Zijn ‘beelden storm door Europa’ was gekenmerkt door zijn drang om overal dingen anders te doen (links 
rijden werd omgezet naar rechts rijden), de oude maten moesten nieuw worden en Europa was niet groot 

genoeg. De doorgang naar Indië moest geforceerd worden door de bezetting van Egypte waar hij veel oude 

cultuurschatten roofde om ze naar Frankrijk te brengen. Geen wonder dat men in Frankrijk in ieder geval een 

poos gedacht heeft dat hij het land weelde bracht. Hij werd gedragen op de vleugels van de Franse Revolutie, 

vrijheid, gelijkheid en Broederschap, tegen de oude feodale systemen die alsmaar meer verdwijnen. Revolutie 

was het, zelfs het kaartspel moest er aan geloven.  
In vroegere versies van het kaartspel komt  een 1 voor. Maar ergens in de late Middeleeuwen is het Franse kaartspel, dat we 
tegenwoordig gebruiken, de 1 kwijtgeraakt. Deze kaart werd vervangen door de aas. Het woord ‘aas’ komt van het Latijnse 
as, een muntje vergelijkbaar met onze 1 cent, de minst waardevolle kaart. Althans, tot de Franse Revolutie. Om de macht van 
het volk te symboliseren, werd de aas ineens de belangrijkste kaart in het spel, zo bepaalden de nieuwe machthebbers. Wie niet 
onder de guillotine wilde eindigen, deed mee met de nieuwe regels. Daarvoor had het pak kaarten ineens geen 1 meer. 

Op die vleugels van de revolutie dreef Napoleon zijn eigen (waan)zin door, of misschien liep hij zijn eigen zin 

wel achterna. Misschien was hij wel slachtoffer van zijn eigen waanzin, steeds maar meer, overal dwars 

tegenaan en doorheen, met een inzicht in de logistiek die hem de baas de zijn van zijn tegenstanders, tot aan de 

slag bij Waterloo. Hij plantte bomen langs de grote wegen zodat zijn leger niet in de volle zon hoefde te lopen, 

en hij nam beslissingen met een snelheid waar zijn bondgenoten niet tegenop konden. 

 
 

Twee piramides zijn er in de neder-landen wegens van Napoleon’s grootheids-waanzin. De ene was ter ere van 

zijn macht en de andere ter ere van zijn nederlaag. De eerste staat midden in de noordelijke Nederlanden bij 

Austerlitz, ergens bij Utrecht (links op het plaatje), en gebouwd op een kale heide en op een heuvel, met een 

spits  die te zien was vanuit de Brabant, de Kleefse landen, vanuit Overijssel en vanaf Amsterdam. De tweede 

piramide staat ten zuiden van Brussel, in Waterloo, ter ‘ere’ van zijn laatste nederlaag.  
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Native American Settlement, het land van Winnetou en Old Chatterhand. 

Early man and many Indian tribes roamed the Wabash Valley before the thriving trading post of 
Keth-tip-pe-can-nunk was established in the eighteenth century. Known to many as ‗Tippecanoe‘, 
the village thrived until 1791, when it was razed in an attempt to scatter the Indians and open the 
land to the new white settlers. Seventeen years later a new Indian village was established on or 
near the old Keth-tip-pe-can-nunk site at the Wabash/Tippecanoe River junction. Known as 
‗Prophet's Town‘, this village was destined to become the capitol of a great Indian confederacy -- 
their equivalent to Washington, D.C. The town was founded in May, 1808, when two Shawnee 
brothers, Tecumseh and Tenskwatawa (the Prophet), left their native Ohio after being permitted 
to settle on these Potawatomi and Kickapoo-held lands. 
Tecumseh and the Prophet planned to unite many tribes into an organized defense against the 
growing number of western settlers. Through this union they could defend the lands they had 
lived on for thousands of years. In addition to being a seat of diplomacy, Prophet's Town became 
a training center for the warriors, with a rigorous spiritual and athletic regimen. As many as one 
thousand warriors were based in the capitol at its peak. The white settlers of the Indiana territory 
were disturbed by the increasing activities and power of Tecumseh's followers. In the late summer 
of 1811, the governor of the territory, Gen. William Henry Harrison, organized a small army of 
1,000 men, hoping to destroy the town while Tecumseh was on a southern recruitment drive. The 
regiment arrived on Nov. 6, 1811, and upon meeting with representatives of the Prophet, it was 
mutually agreed that there would be no hostilities until a meeting could be held on the following 
day. Harrison's scouts then guided the troops to a suitable campsite on a wooded hill about a mile 
west of Prophet's Town. 
Upon arriving at the site, Harrison warned his men of the possible treachery of the Prophet. The 
troops were placed in a quadrangular formation; each man was to sleep fully clothed. Fires were 
lit to combat the cold, rainy night, and a large detail was assigned to sentinel the outposts. 
Although Tecumseh had warned his brother not to attack the white men until the confederation 
was strong and completely unified, the incensed Prophet lashed his men with fiery oratory. 
Claiming the white man's bullets could not harm them, the Prophet led his men near the army 
campsite. From a high rock ledge west of the camp, he gave an order to attack just before 
daybreak on the following day. The sentinels were ready, and the first gunshot was fired when the 
yells of the warriors were heard. Many of the men awoke to find the Indians upon them. 
Although only a handful of the soldiers had had previous battle experience, the army bloodily 
fought off the reckless, determined Indian attack. Two hours later, thirty-seven soldiers were 
dead, twenty-five others were to die of injuries, and over 126 were wounded. The Indian 
casualties were unknown, but their spirit was crushed. Angered by his deceit, the weary warriors 
stripped the Prophet of his power and threatened to kill him. Harrison, expecting Tecumseh to 
return with a large band of Indians, fortified his camp soon after the battle. No man was 
permitted to sleep the following night. Taking care of their dead and wounded, the demoralized 
Indians left Prophet's Town, abandoning most of their food and belongings. When Harrison's 
men arrived at the village on November 8, they found only an eldery Indian woman, whom they 
left with a wounded chief found not far from the battlefield. After burning the town, the army 
began their painful return to Vincennes. Tecumseh returned three months later to find his dream 
in ashes. Believing the reconstruction of the confederation to be too risky and the chance of 
Indian survival under the United States government to be dim, he gathered his remaining 
followers and allied himself with the British forces. 

 
Vervolg van de stamboom van de Denen:  
Generatie V 
- Hans Willems Deen, geb. te Kolham, ged. te Kolham op 24-03-1737, otr. te Hoogezand op 

03-11-1765, tr. te Hoogezand op 01-12-1765 met 
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- Stijntje Harms Kalck, geb. te Middelstum, ged. te Middelstum op 24-09-1741, ovl. te Sappemeer, 
begr. te Sappemeer op 18-07-1791. 

 Uit dit huwelijk 
- Fennigjen, geb. te Hoogezand, ged. te Hoogezand op 10-08-1766, ovl. te Zuidlaarderveen op 

25-10-1847. 
- Harm Hansens, geb. te Hoogezand op 20-03-1768, ged. te Hoogezand op 27-03-1768, ovl. te 

Sappemeer op 22-04-1851. 
- Willem Hansens, geb. te Hoogezand, ged. te Hoogezand op 04-03-1770, landbouwer, ovl. te 

Muntendam op 25-08-1843. 
 Willem Hansens vestigde zich in 1905 met Franciena op de boerderij Tripscompagnieweg 11 Te 

Tripscie. Hun dochter Aaltje Willems kocht de boerderij met haar man Reinder Jans Glas van 
wijlen Jochem Franssens, vader van Franciena. afbeelding boerderij in boerderijenboek. 

- Anje ( Annechien), geb. te Hoogezand, ged. te Hoogezand op 15-03-1772, ovl. te Hoogezand op 
23-02-1857. 

- Jacob Hansens, ged. te Sappemeer op 06-02-1774,  
- Trijntje, ged. te Sappemeer op 14-09-1777. 
- Jantje, ged. te Sappemeer op 14-09-1777, ovl. voor 03-01-1779. 
- Trijntje, geb. te Hoogezand, ged. te Hoogezand op 03-01-177926, ovl. te Sappemeer op 13-11-1839. 
- Jantje Hanszens, geb. te Hoogezand, ged. te Hoogezand op 18-02-1781, ovl. te Sappemeer op 

23-02-1857. 
 Jantje huwde pas na geboorte van dochter Stientje(nr446)in 1808, deze kreeg eveneens ongehuwd 

zoon Pieter Deen in 1828 (nr 447) Zij huwde 24-12 1814 te Sappemeer met Alje Pieters Hut. 
- Nanning Jans Veltman, geb. circa 1745, ovl. te Eppenhuizen op 08-12-1822, tr. te Uithuizermeeden 

op 22-02-1771 met 
- Grietje Jans, geb. te Kolham circa 1741, ovl. te Eppenhuizen op 01-02-1828. 
 Grietje wordt bij haar huwelijk afkomstig genoemd uit Kolham, waar de Deen's dus oorspronkelijk 

vandaan komen. Toeval ? waarschijnlijk niet, misschien wel ‗bij geval‘. 
 Uit dit huwelijk 
- Geertruit Jans, geb. te Eppenhuizen op 18-05-1775, ged. op 13-08-1775. 
- Janna Nannes, geb. op 03-07-1777. 
- Hilje Jans, geb. te Eppenhuizen op 20-07-1779, ged. op 01-08-1779. 
- Jan Jans, geb. te Eppenhuizen op 14-08-1784, ged. op 22-08-1784. 
- Jan Jans, geb. te Eppenhuizen op 30-05-1787, ged. op 03-06-1787. 
- Sikke Jans, geb. te Eppenhuizen op 27-08-1790, ged. op 04-09-1790. 
- Hendrik Reints Blijham, ovl. op 18-12-1808, relatie met 
- Anna Hiddens, geb. te Wildervank op 06-09-1744, ovl. op 25-02-1792. 
 Uit deze relatie 
- Geert Hendriks, geb. te Wildervank op 24-12-1786. 
- Lourens Abrahams, ovl. te Sappemeer op 09-07-1797, relatie met 
- Klaaske Arends van Diepen, geb. te Hellum op 18-01-1756, ovl. te Sappemeer op 17-01-1827. 
 Uit deze relatie 
- Eilke Lourents van Diepen, geb. te Sappemeer op 20-05-1785. 
- Aegidius Madiol, geb. te Groningen op 17-10-1761, kanonnier K.L, ovl. te Vries op 19-10-1832, 

relatie met 
- Anna Mulder, geb. te Leeuwarden op 19-11-1769, ovl. Voor 1832. 
 Uit deze relatie 
- Egidius Nicolaas, geb. te Breda op 01-06-1798. 
- Jacob Laufer, relatie met 
- Trijntje Hendriks 
 Uit deze relatie 
- Annigje, geb. te Groningen op 10-11-1803. 
- Jochem Christ. Josee, relatie met Johanna van der Put, relatie met 
- Anna M. Everts. 
 Uit deze relatie 

                                                
26 het was destijds gebruikelijk een volgend kind naar zijn overleden voorganger te noemen. Soms wel drie maal. 
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- Doede, geb. te Groningen op 06-02-1799. 
- Jan Johannes Dame, relatie(2) met M. Zwart, relatie(1) met 
- Tanneke Jacobs. 
 Uit deze relatie 
- Adriana, geb. te Oostmahorn op 14-03-1801. 
 

Generatie IV 
- Jacob Hansens Deen, ged. te Sappemeer op 06-02-1774, dagloner, ovl. te Kiel-Windeweer.gem. 

Hoogezand op 06-02-1848, tr. te Sappemeer op 13-05-1804 met 
- Janna Nannes Veltman, geb. op 03-07-1777, ged. te Eppenhuizen op 04-03-1781, ovl. te 

Hoogezand op 22-06-1851. 
 Uit dit huwelijk 
- Hans, geb. te Sappemeer op 26-03-1805, ged. te Sappemeer op 31-03-1805, ovl. te Leiden op 

19-11-1835. 
- Nanne, geb. te Sappemeer op 09-10-1807, ged. te Sappemeer op 25-10-1807. 
- Harm, geb. te Kolham op 22-10-1809, schoenmaker, ovl. te Hoogezand op 28-10-1896. 
- Grietje, geb. te Hoogezand op 16-11-1811. 
- Stijntje, geb. te Sappemeer op 30-07-1815. 
- Willem Jacobs, geb. te Hoogezand op 03-08-1818. 
- Geert Hendriks Blijham, geb. te Wildervank op 24-12-1786, inl.kramer, ovl. te Sappemeer op 

09-02-1873, tr. te Veendam op 24-06-1811 met 
- Eilke Lourents van Diepen, geb. te Sappemeer op 20-05-1785, ovl. te Sappemeer op 29-08-1845. 
 Uit dit huwelijk 
- Klaasje Geerts, geb. te Wildervank op 23-09-1814. 
- Egidius Nicolaas Madiol, geb. te Breda op 01-06-1798, verver, ovl. te Groningen op 09-06-1848, tr. 

te Groningen op 01-12-1822 met 
- Annigje Laufer, geb. te Groningen op 10-11-1803, ovl. te Groningen op 06-02-1838. 
 Uit dit huwelijk 
- Jacob, geb. te Groningen op 22-04-1822. 
-. Pieter, geb. te Groningen op 22-03-1831, ovl. te Groningen op 13-01-1929. 
-. Doede Josee, geb. te Groningen op 06-02-1799, ovl. te Groningen op 17-06-1841, tr. te Groningen 

op 17-09-1820 met 
- Adriana Dame, geb. te Oostmahorn op 14-03-1801, ovl. te Groningen op 31-12-1876. 
 Uit dit huwelijk 
- Anna Maria, geb. te Groningen op 06-08-1821. 
 

Generatie III  
- Willem Jacobs Deen, geb. te Hoogezand op 03-08-1818, ged. op 30-08-1818, postbode, ovl. op 

12-04-1900, otr. (2) te Hoogezand, tr. waarschijnlijk te Hoogezand op 05-02-1862 met Maria 
Dorothea Betz, geb. te Amsterdam op 10-05-1828, ovl. te Hoogezand op 17-12-1915. 

 van een kleindochter van Maria D Betz hoorde ik het verhaal hoe de weduwnaar Willem Deen aan 
zijn tweede vrouw kwam. Dat vrouwtje was erg klein van stuk en al over de dertig en had in die tijd 
niet veelkeuze, Zij was nijverheidslerares en kwam van goede huize uit Leiden. Willem kwam bij 
haar aan de deur met de post. Hij was een nette man in uniform en had een vast baan en er kwam 
een huwelijk van. Willem liep elke dag plm 30 Km met de post van Kiel-Windeweer naar Lula en 
Zuidlaarderveen. 

- Maria was de dochter van Johannes Betz en Antonia Hindrika de Wildemans van Lakerveld, tr. (1) 
op 22-04-1843 met 

- Klaasje Geerts Blijham, geb. te Wildervank op 23-09-1814, ovl. te Kiel-Windeweer.gem Hoogez op 
12-10-1860. 

 Uit dit huwelijk 
- Gerrit, geb. te Hoogezand op 26-06-1843, hulponderwijzer, ovl. te Hoogezand op 25-03-1866. 
- (J)Anna, geb. te Hoogezand op 20-11-1844, ovl. te Den Haag op 24-12-1923. 
- Jantje, geb. te Hoogezand op 18-11-1846, ovl. te Hoogezand op 08-04-1852. 
- Eilkelina, geb. te Hoogezand op 16-11-1846, ovl. te Hoogezand op 31-12-1931. 
- Stientje, geb. te Kiel.gem. Hoogezand op 04-03-1849, ovl. te Hoogezand op 03-01-1851. 
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- Grietje, geb. te Kiel.gem. Hoogezand op 04-03-1849, ovl. te Hoogezand op 17-02-1857. 
- Jacob, geb. te Hoogezand op 20-01-1851. 
- Hendrik, geb. te Kiel-Windeweer.gem. Hoogezand op 04-12-1852, Schipper, ovl. te Winschoten op 

25-02-1929. 
- Lammegien, geb. te Hoogezand op 30-10-1854, ovl. te Hoogezand op 05-05-1860. 
- Willem Jacobs Deen, tr. (2) met Maria Dorothea Betz. 
 Uit dit huwelijk 
- Willem Marinus, geb. te Hoogezand op 20-03-1864, Molenaarsknecht/commies DB, ovl. te 

Arnhem op 06-03-1936. 
- Anton Henderik, geb. te Hoogezand op 23-09-1865, ovl. te Sappemeer op 18-02-1916. 
- Geerdina, geb. te Hoogezand op 05-10-1867. 
- Johannes, geb. te Kiel.gem. Hoogezand op 09-08-1862, ovl. te Kalkwijk op 14-05-1871. 
- Harm, geb. te Kalkwijk op 07-06-1870, ovl. te Hoogezand op 18-02-1872. 
- Jacob Madiol, geb. te Groningen op 22-04-1822, gerechtsdienaar, ovl. te Groningen op 02-11-1891, 

tr. te Groningen op 27-09-1840 met 
- Anna Maria Josee, geb. te Groningen op 06-08-1821, ovl. te Groningen op 26-01-1903. 
 Uit dit huwelijk 
- Johanna Maria Adriana, geb. te Eelde op 19-11-1850. 
 

Generatie II 
- Jacob Deen, geb. te Hoogezand op 20-01-1851, bankbediende/agent van politie, ovl. te Groningen 

op 02-05-1909, begr. te Groningen, tr. te Groningen op 11-07-1875 met 
- Johanna Maria Adriana Madiol, geb. te Eelde op 19-11-1850, ovl. te Den Haag op 20-08-1934, 

begr. te Den Haag. 
 In 1885 stierven t.g.v. de "spaanse griep"27 de kinderen Willem(1880), Geert(1882) en Jacoba(1884) 

Het gezin woonde in 1880 volgens de volkstelling aan de Achterweg te Groningen. Nadat vader 
Jacob in 1886 naar Harderwijk verhuisde (Marinierskazerne?, en later naar Indië ging woonde 
moeder in 1890 in de Griffestraat 125. De Griffe was een zijtakje van het Winschoterdiep, waaraan 
de "drekstoep" lag. Vandaar werd het Groningse drek naar de veenkoloniën vervoerd. Op de plaats 
van de drekstoep werd later de veemarkt aangelegd. Op 6 dec 1898 kwam vader terug uit Atjeh met 
een gagement van Fl. 290,-- en gingen zij wonen aan de Brandenburgersteeg 2, het huis waar later 
oud Oom Johannes en tante Marie woonden. Mijn vader heeft dat huisje (het staat er nog). 

 Uit dit huwelijk 
- Jacob, geb. te Groningen op 20-09-1872.   Vergiftigde grootvader 
- Johannes Louwrentius, geb. te Groningen op 13-08-1874, sigarenmaker, ovl. te Groningen op 

22-05-1952, begr. te Groningen. 
- Joh(anna) Maria, geb. te Groningen op 06-12-1875, huishoudster, ovl. te Groningen op 11-08-1947. 
- Wilhelmina Klasiena Maria, geb. te Groningen op 09-05-1878, ovl. te Zuidlaren op 16-05-1966. 
- Jacoba Gerardina, geb. te Groningen op 02-03-1886, ovl. te Den Haag op 20-03-1961. 
- Jacoba, geb. te Groningen op 11-02-1883, ovl. te Groningen op 07-09-1885- Willem, geb. te 

Groningen op 01-10-1880, ovl. te Groningen op 07-09-1885. 
- Gerardus, geb. te Groningen op 01-08-1882, ovl. te Groningen op 24-09-1885. 
 

Generatie I 
- Jacob Deen, geb. te Groningen op 20-09-1872, sigarenmaker/magazijnchef, ovl. te Groningen op 

18-12-1947, begr. te Groningen, tr. (gereformeerd) te Groningen op 06-12-1900 met Gerritje 
Teune, dr. van Jan Teune 28(landbouwer) en Elisabeth Hendriks Wolthuis, geb. te Leegkerk op 
05-07-1874, ovl. te Groningen op 20-06-1953, begr. te Groningen. 

 
 

                                                
27

 Nog even een opmerking over de drie jonggestorven `Deenen` in 1885 aan de z.g. Spaanse griep. Ik heb nergens 
kunnen vinden dat in dat jaar een griepepidemie is geweest, maar die zal er wel geweest zijn zoals bijna elk jaar. Maar 
de echte `Spaanse Griep`was in 1918 na het einde van WO1. groeten  
28 De naam Teune komt van een Thöne, een Zwitserse familie die ooit als mennonieten van daar gevlucht zijn o.a. 
omdat ze daar niet in militaire dienst wilden. 
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De Maatschappij van Weldadigheid, een rijke historische erfenis. 
Binnen de imposante rij van 32 kleine kernen die de gemeente Steenwijkerland rijk is na de ‗fusie‘ 
tussen Steenwijk, Brederwiede en IJsselham in 2005, neemt Willemsoord een zeer bijzondere 
plaats in. Immers de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid geeft het dorp een 
opvallend historische status. Een geschiedenis die niet heel ver teruggaat in onze jaartelling maar 
even boeiend als uniek genoemd mag worden, overgoten met een koninklijk sausje door 
naamgeving en de stimulans van koning Willem I, de Prins van Orange (de latere koning Willem 
II) en Prins Frederik om er een succes van te maken. Willemsoord dateert van 1820. In dat jaar 
werd in opdracht van de Maatschappij begonnen met de aanleg van wegen en de bouw van de 
eerste 100 huizen 
Met daarnaast de grote gebouwen zoals de woning voor de onderdirecteur, de spinzaal met 
washok, een woning voor de adjunct-directeur fabriekswezen en de school met 
onderwijzerswoning. De benodigde grond was daarvoor gekocht van onder meer Het Heideveld 
Steenwijkerwold. 
Het regiem van de Maatschappij was streng. De jeugd ging zes dagen per week naar school. 
Willemsoord telde een relatief groot aantal opleidingen naast de lagere school. Zo was er nabij het 
centrum een naai- en breischool alsmede een tekenschool. De jeugd kon ook opgeleid worden in 
verschillende takken van nijverheid. Zo was er een zakkenweverij, een touwbaan, een 
timmerwinkel en een verfwinkel, terwijl de bos- en landbouw de jeugd perspectief bood op de 
administratie van de Maatschappij terecht te komen. Maar Willemsoord kende ook een eigen 
landbouwvakschool die op de Ronde Blesse was gesitueerd: de Gerard Adriaan van Swieten 
Landbouwschool. De maatschappij bezat in de directe omgeving drie ‗goed gedreven‘ boerderijen 
(Hoeve Utrecht, Hoeve Amsterdam en Hoeve Generaal van den Bosch) waardoor er voldoende 
grond beschikbaar was voor het aanleggen van proefvelden voor de studenten. Verder waren een 
veearts, stoomzuivelfabriek en een ontromingsfabriek binnen handbereik. De landbouwschool 
werd in 1890 gesticht en 1910 gesloopt, waarna de school tot woonhuis werd omgebouwd. 
 

Generaal Johannes van den Bosch was de geestelijk vader van de plannen 
om in Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord drie vrije koloniën te 
stichten om kansarme gezinnen uit het Westen van ons land de gelegenheid 
te bieden een nieuw bestaan op te bouwen. De kolonisten kregen een 
woning met een hectare grond, er werd voorzien in hun onderhoud, er was 
geneeskundige hulp, alsmede godsdienst- en schoolonderwijs. Dankzij de 
contributie van een flink aantal redelijk gefortuneerde Nederlanders konden 
de leefomstandigheden van die lagere volksklassen aanzienlijk verbeterd 
worden. Het Huis van Oranje was zeer geïnteresseerd in de plannen. De 
kroonprins van Oranje, de latere Koning Willem II, gaf Willemsoord zijn 
naam. En hij betaalde de bouw van de school en onderwijzerswoning uit 
eigen zak: welgeteld 1.400 gulden voor de realisatie van beide gebouwen. 

 

 
Het eerste kerkgebouw dat in de drie vrije koloniën werd gesticht was bestemd voor de joodse 
kolonisten. Die gezinnen werden in het noordoostelijke deel van de kolonie Willemsoord (op De 
Pol) gehuisvest en dat gebied kreeg in de volksmond de naam Jodenhoek. Er werd daar bij de 
ingang van de Lohnislaan in 1837 ook een Israëlitisch schooltje gebouwd samen met een kleine 
synagoge en een badhuis. In 1860 woonden er nog 24 joodse gezinnen in de kolonie 
Willemsoord‘. De Nederlands Hervormde kerk aan de Steenwijkerweg in Willemsoord werd in 
januari 1855 ingewijd. 
Wat maakte Willemsoord nu zo bijzonder, zo verschillend van de omgeving? Cecilia 
Kloosterhuis, noemt in haar boek ‗De bevolking van de Vrije Koloniën van de Maatschappij van 
Weldadigheid‘ onder meer de gangbare spreektaal die dicht bij het Algemeen Beschaafd 
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Nederlands lag en ‗geïmporteerd‘ door de stedelingen uit het Westen. ―Maar ook de omgangs-
vormen in het dorp speelden een rol in het anders zijn. Kinderen werden van jongs af aan orde 
en regels gewend en strenger opgevoed dan elders‖, aldus de vrouw naar wie in Willemsoord een 
straat werd vernoemd. Over de vormgeving van het dorp is ze wat negatief: "Het strakke van de 
aanleg, de ontzettende regelmaat in de verkaveling, de eentonigheid van de vrijwel gelijke 
koloniehuisjes op honderd meter afstand van elkaar langs de kaarsrechte wegen. Alles monotoon, 
zelfs de houtwallen. Geen verrassing, geen kronkelweggetjes".  
Was Willemsoord dan geen echt dorp? Juist wel, maar anders. De gebouwen en voorzieningen 
waren opvallend. Er was een kerk, school, postkantoor, een café, zelfs een spoorwegstationnetje. 
Er waren een paar winkels, een bakkerij, smederij, een klein zuivelfabriekje, de molen29, een 
mandenmakerij, zelfs een eigen dokter en vroedvrouw, eigen koloniegeld was in omloop. Maar 
ook een verenigingsgebouw gewijd aan onderwijs en ontspanning dat in de volksmond Ons 
Gebouw werd genoemd. 

 
Het koloniehuisje aan de Löhnislaan in Willemsoord, getuige van een ander leven in de voor-vorige eeuw, met de 

uitleg van het verhaal op een bordje, geplaatst door Dorpsbelang (boven). En een zaal vol reünisten (‗kolonisten‘) die 
daarnaast gebruik maken van de computer om hun afstamming te weten te komen nog 2009. De tijden veranderen! 

 

De herinneringen aan het bijzondere van het koloniedorp Willemsoord vervaagden echter steeds 
meer. Vanaf rond 1920 werden de bezittingen van de Maatschappij verkocht. Welgeteld 185 jaar 
na de komst van de allereerste bewoners is er nog een archief, zijn er een handvol (straat)namen, 
oude foto's, tekeningen en een diaserie dat die historie levend houdt. Op kerkhof ‗Vredehof‘ 
spreken de namen op de grafstenen de taal van het verleden. Aan de Löhnislaan staat nog een 
koloniehuisje in de oorspronkelijke vorm. Na de tweede wereldoorlog, zo eind vijftiger, begin 
60er jaren, kreeg Willemsoord een ander gezicht. Tussen Paasloregel en de Reune werd een nieuw 
woonwijkje gebouwd later gevolgd door nieuwe woningen in het zuidwesten van het dorp. Eind 
tachtiger jaren werd de A32 aangelegd. De basisschool moest uitbreiden omdat zij te klein werd 
om de aanwas van leerlingen te kunnen verwerken. Multifunctioneel centrum ‘t Koloniehuus‘ 
kwam mede dankzij veel vrijwilligerswerk tot stand. Aan de andere kant verdwenen winkels 
echter als sneeuw voor de zon en werd de roep om leefbaarheid steeds sterker. Met als motto 
‗Willemsoord wil geen slaapdorp worden‘ probeert Dorpsbelang richting te geven aan plannen en 
wensen verpakt in een doelgerichte toekomstvisie. Op korte termijn, maar ook voor de langere 
termijn. ‗Onderweg naar overmorgen‘. 

Bert Kuipers 
 

                                                
29 O.a. om te verkomen dat men elders ‘aan de drank’ ging 
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Gehoorzame rivieren en soorten ijs … 30 

De uitmonding van de Merwede in de Biesbosch bleef in de winter een zwakke plek. De Nieuwe Merwede bracht 
geen verbetering, want bij eb kon de rivier de ijsschotsen wel kwijt, maar als de vloed opkwam bracht de zee ze 
terug, dan zat de afvoer op slot. Als een verstopping hardnekkig werd, was de vorming van ijsdammen vaak het 
gevolg. Ze bestonden uit schotsen die door de kruiende rivier hoog op elkaar waren gewerkt, kolossale formaties die 
tientallen kilometers lang, soms tien meter hoog en benedenstrooms een kilometer breed konden zijn. Als dit losse 
ijs door sneeuw en bevroren smeltwater een vaste massa was geworden, werkte dat als een stuwdam. Op die plek 
kon de waterstand, zoals een ooggetuige in 1855 zei, in korte tijd rijzen ‗als een pot die gist‘. Als de dam brak, 
baande het koude kolkende water zich met schotsen, wrakhout en ontwortelde bomen een weg naar de volgende 
halte, maar als de dam het hield liep het water over de dijk. Het schuurde die in razend tempo af totdat hij bezweek; 
dan stroomde de rivier de polders in. De ijzige taferelen van toen wijken sterk af van wat we nu van de rivieren 
gewend zijn. De gedachte aan klimaatsverandering na de ‗Kleine IJstijd‘(1550-1850) dringt zich op, waarbij meteen 
gesteld moet worden dat niet duidelijk is wat die verandering voor de conditie van rivieren tussen 1850 en 1900 
heeft betekend. Dat de grote Alpengletsjers die de rivieren voedden aan het smelten waren, was rond 1880 voor 
iedereen duidelijk zichtbaar, mar rivierkundigen zagen geen relatie met het klimaat en legden ook geen causaal 
verband tussen dat smelten en de waterhoogten op de rivieren. Dat de rivieren in de negentiende eeuw kouder 
waren dan tegenwoordig (nu ze thermisch verontreinigd zijn) staat wel vast. ‗Gewoonlijk komt het ijs op de rivier bij 
eene koude van 20 à 22 graden,‘ meldde een Waterstaatrapport in 1849. Dat waren graden Fahrenheit. Ook de 
schaal van Réaumur werd nog gebruikt, ‗op den 5den januarij bereikte de vorst 9 graden onder de nul van Réaumur 
en vertoonde zich het eerste drijfijs op de rivieren‘. Omgerekend naar graden Cersius betekende dit dat bij een 
tempratuur van zo‘n zes, zeven onder nu het ijs kwam en de alarmfase intrad. Dan werd de beschikbaarheid en de 
verspreiding van informatie van essentieel belang. 
Niet alleen de bewegingen van het ijs werden nauwlettend geregistreer4d, ook de vele gedaanten die het kon 
aannemen behoorden tot deze wetenschap. De terminologie onderscheidde bijvoorbeeld dik en hard gevroren ijs, 
dun glad gevroren ijs, dik glad gevroren ijs dat aanmerkelijk week is geworden, gezond ijs dat onderstop os met 
heusijs, husijs of grondijs, of combinaties als een ‗ijsdam van week ijs, gelijk pap, omzoomd met buitengewoon hard 
ijs langs den oever, en waarbij het pap-ijs tot op den bodem zit‘. 

 

Landverhuizers, Hannekemaaiers en Kiepenkerels van Munster 
De grenzen binnen de Europese Unie zijn weggevallen: komen de heidenen over u ? 

Mijn vader Harmen Wustman (7 mei 1909-18 april 2006) had een speciale band met Duitsland. 
Hij liet zijn achternaam graag schrijven als Wüstmann en op 28 juli 2004 verbleef hij enkele uren 
in zijn ‗hometown‘ Steinfurt op 28 juli 2004. De Schnitzel en de Brattkartoffeln smaakten 
wunderbar! 

 
De trekarbeid van Duitsland naar Nederland  
In de periode vanaf de 15de eeuw tot in de 19de eeuw trokken arbeidslieden uit Duitsland naar 
Nederland. Deze trekarbeiders werkten in de zeevaart en de haringvangst, in de bouw, als maaiers 
in de landbouw en in de turfstekerij. Het waren meestal seizoensarbeiders werkzaam in de 
periode juni - augustus. Deze periode was een slappe tijd voor boeren in Duitsland: de maanden 
tussen zaaien en poten en de oogst. Het is opmerkelijk dat het percentage vreemdelingen in 
Nederland in de 17 en 18 de eeuw veel hoger was dan de huidige ca. 5 procent. Het percentage 
vreemde arbeiders was ca. 10 % in Nederland en bijna 70 % in Amsterdam in 1600. Velen waren 
seizoensarbeiders en verbleven voor een aantal maanden van het jaar in Nederland. Anderen 
bleven en vestigden zich in Nederland. De Franse revolutie bracht een breuk in de geschiedenis 

                                                
30 Zie Van Woude, 2006  
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van de trek van het Duitse binnenland naar de Nederlandse Noordzeekust. De trekarbeiders 
werden zelfbewuster en waren minder geneigd zich te schikken in hun lot.  
De 17de en 18de eeuw in NW Europa: Trekarbeid in NW Europa is waarschijnlijk al ontstaan in 
de vijftiende eeuw. Streken met vruchtbare gronden en grote landbouwbedrijven hadden 
onvoldoende handen voor het werk in de nazomer. Terwijl het werk in het achterland vaak 
gereed was: hogere zomertemperaturen bekorten daar het teeltseizoen in de zomer. Daarmee 
leverde het armere binnenland de arbeidskrachten om de rijkere kustsamenleving draaiende te 
houden.  Het kustgebied van Noord Frankrijk tot Denemarken werd één arbeidsmarkt. Er was 
werk in polders, havens, scheepvaart, visserij en bouwactiviteiten in, vooral, grote steden. Het 
kustgebied van de Noordzee was met haar achterland verbonden door de stroom van 
trekarbeiders, daardoor waren kustgebied en achterland economisch met elkaar verbonden.  
Dit systeem van trekarbeiders hing nauw samen met de bloei van de Nederlandse economie rond 
1600. De steden in Holland waren belangrijke overslaghavens voor NW Europa. De plaatselijke 
bevolking leverde onvoldoende arbeidskrachten. De plattelandsbevolking trok naar de steden 
wegens het grotere arbeidsaanbod en het geringere arbeidsvraag in de zomer op het platteland. 
De landbouw was een belangrijk middel van bestaan en grotere bedrijven waren meer toegerust 
voor de risico‘s van produceren voor internationale markten. De gezinnen op het Nederlandse 
platteland werden klein gehouden omdat daarmee het familiebezit gemakkelijker werd 
bijeengehouden. Gezinnen in het achterland, ten oosten van Nederland, bleven groter van 
omvang; dit had te maken met de ontginning, de opbloei van huisnijverheid en de invoering van 
de aardappel. Daardoor konden kleine boeren en dagloners een mager bestaan verwezenlijken. 
Trekarbeid werd een belangrijk middel om het bestaan verder te verbeteren. 5 tot 10 % van de 
bevolking in Lingen, Osnabrück en Münsterland gingen in de zomer op pad naar het arbeidsrijke 
westen van Nederland. Begin 17de eeuw is sprake van Hollandgängers, de grote groei is na 1670. 
Waarschijnlijk trokken jaarlijks ongeveer 20.000 mensen uit Duitsland naar Noord en West 
Nederland. Het waren harde tijden, accommodatie en voeding waren vaak onvoldoende en 
ziektedruk was hoog met o.a. malaria in Nederland.  
De nieuwe wereld voor de trekarbeiders was vaak vijandig. Protestantse geloofsgenoten troffen 
het, trekarbeiders met rooms katholieke achtergrond hadden het moeilijker. Trekarbeiders 
werden soms gemolesteerd of verjaagd. Duitse trekarbeiders werden vaak betiteld als ‗poepen‘ en 
‗moffen‘. Het woord ‗mof‘ zou afgeleid zijn van de ‗muffe‘ reuk van de trekarbeiders, ‗poep‘ zou 
gerelateerd zijn aan stinkende papen. Ondanks deze ongunstige behandelingen bleven de 
trekarbeiders komen want de betaling was goed en werken in het buitenland leverde een hogere 
status in het herkomstgebied.  
 

 
Vlak over de huidige Nederlands-Duitse grens wordt de wereld toch wel anders ook al praten ze er plat-duits, met 

een mooie kerk in Meppen (links) en met de kerk van Liudger van waaruit hij de Saksen bekeerde in Műnster 

 
Van Wüstmann naar Wustman: Jan Hendrik Wüstmann werd geboren in 1798 in Steinfürt; hij 
was de zoon van Johann Wüstmann en Catharina von Aschenbach. Jan Hendrik vestigde zich als 
linnenwerkersknecht in Nederland; hij overleed op 14 mei 1848 in Holwerd. Samen met Aaltje 
Harmens Broeksma kreeg hij 4 kinderen.  Hun afstammelingen wonen aan het begin van de 21ste 
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eeuw in Nederland en de Verenigde Staten van Amerika. De huidige generatie, vernederlandst tot 
de achternaam Wustman, is geboren in Bangladesh, Nederland, Pakistan en Verenigde Staten. De 
jongste generaties zijn werkzaam in de gezondheidszorg, elektrotechniek, catering, muziek, 
vervoer, communicatie en landbouwkundig onderzoek.  

Romke Wustman; oktober 2009 
 
Zwaluwtongetjes en de ‘Luntersche Tuinbouw-Vereeniging’ 1873-1963 
Eigenlijk had ik ooit een verhaal willen vertellen over zwaluwtongetjes, Romeinen en volkstuinen 
als bron van ‗variatie en vernieuwing‘  in Nederland. Romeinen aten graag zwaluwtongetjes, 
tenminste dat is het verhaal. Dat zal dus wel een lucratief product geweest zijn, ook al gaat het 
daarbij niet om vrachtauto‘s vol (in die tijd scheepsladingen en karrenvrachten). Bij volkstuinen 
gaat het ongeveer om hetzelfde. De economie zou kunnen zeggen dat volkstuinen niets bijdragen 
aan het bruto nationaal product maar denk eens aan een stad zonder volkstuinen. Denk eens aan 
de opbrengst die niet in bruto nationaal product te meten is. Er begint zelfs weer een hausse te 
worden om ook aan stadlandbouw te doen, met minder transport van de groente, minder 
verpakking, en meer lol aan het eten (of de bloemen). Zonder dit soort activiteiten zou een grote 
groep mensen zich misschien nog meer vervelen dan ze nu al doen en wie weet zouden er meer 
echtelijke ruzies zijn (of meer). Verder kunnen volkstuinen een plek zijn waar zeldzame 
cultuursoorten groeien, soms tussen het onkruid, maar het zijn bronnen van variatie en leven 
waar grotere bedrijven en veilingen en supermarkten vaak geen ruimte meer voor hebben. 
Variatie en lol is wel niet te meten aan het bruto nationaal product maar het telt wel. 
Op veel meer plekken in de maatschappij speelt het individu en het hele kleine een belangrijke rol 
zonder dat je dat zo op het eerste gezicht zou zeggen. Zoals de vrienden van het chaosforum 
zeggen: small deviation or weak signal‘, (www. Chaosforum.nl). Met andere woorden is het 
zwaluwtongetje een gekke afwijking of een teken van iets dat gaat komen? Een oude foto uit het 
einde van de 19e eeuw geeft bijvoorbeeld een indruk van de bijenstal van notaris Van den Ham in 
Lunteren. Hierop staan een heleboel bijen, te klein om te zien, maar ook de vier ‗hoofdpersonen‘ 
van de LTV. Grootimker Van Schothorst, toen de belangrijkste korfimker in de omgeving, was in 
zijn laatste levensfase vice-president van de LTV. Daarmee geven dit soort mensen wel aan dat ze 
wisten hoe een succesvolle exploitatie van fruitbomen zonder bijen niet haalbaar was ook al gaat 
het daarbij om grammen stuifmeel, niet om kilo‘s. Inderdaad, vele fruitsoorten waren en zijn nog 
altijd geheel of gedeeltelijk afhankelijk van bijenbestuiving. Voor mij als imker is de bij dan ook 
eigenlijk de échte hoofdrolspeler, laten we zeggen ‗het zwaluwtongetje‘, niet op de Romeinse dis 
maar  in de werkelijkheid van de fruitteelt. 
 

 
Deze foto van de bijenstal in de tuin van notaris Van Den Ham te Lunteren is gemaakt tussen 1884 en 1899. De 

hoofdpersonen van de LTC (bijen zijn dus niet meegerekend), zijn op dit plaatje v.l.n.r. notaris R.Dinger, notaris J. 
Wilbrink, notaris G.H.T.W. v.d. Ham31 en wethouder A. van Schothorst (foto archief Bijenhuis Wageningen)  

 

                                                
31 Andere bronnen spreken van notaris J.H.Th.W. van den Ham, maar een kniezoor die daar op let?  
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Je zou kunnen zeggen dat de LTV een soort volkstuinvereniging was, ook al waren ze spits op 
ontwikkeling van nieuwe soorten. Natuurlijk, ze waren veel spitser dan veel huidige volkstuinders 
van nu die niet in de gaten hebben welke belangrijke rol ze eigenlijk zouden kunnen spelen. Die 
genieten gewoon van het leven en/of ze hebben nooit gehoord van de combinatie ‗romein en 
zwaluwtong‘, net als gewone ondernemers en ambtenaren. De rassen ontwikkeld in die tijd van 
de LTV (en door de bijen en andere hoofdrolspelers) waren de Lemoenappel, de Notarisappel, de 
Lunterse- en de Groene Pippeling en de peer Beurré Van den Ham. Hoeveel mensen zouden in 
Nederland nog weten waar de naam Notarisappel vandaan komt?32  En hoeveel mensen 
‗herkennen‘ de zwaluwtongetjes33. 
Het ontstaan van de vereniging hing trouwens nauw samen met de Verouderingstheorie van 
levende organismen, die omstreeks 1850 in zwang was. Deze theorie houdt in dat alle 
plantensoorten een eindig bestaan kennen, niet zo gek natuurlijk want elk bedrijf en elke 
organisatie moet zichzelf van tijd tot tijd opnieuw uitvinden. Alleen dacht men er toen wel wat 
dwangmatig over. En in die tijd vielen vruchtbomen ook onder die theorie omdat ze meestal 
door enten vermeerderd worden. Iedere ent van een oude boom zou dan even oud zijn als die 
van de moederplant. Zelfs wanneer geënt wordt op een krachtige, jonge zaailing blijft volgens de 
Verouderingstheorie de nieuwe plant bejaard, en dus gevoeliger voor allerlei ziekten en plagen. 
Men ging ervan uit dat bij gevorderde leeftijd het natuurlijke weerstandsvermogen moest 
afnemen. Slechts kommer en kwel zouden dan de boomgaardbezitter ten deel vallen. En alleen 
het opkweken van nieuwe individuen uit zaad voorziet in jonge, resistente en aan het milieu 
aangepaste planten. De grote gangmaker in de Lunterse proeftuin was de roemruchte Van den 
Ham, in 1912 opgevolgd door notaris R. Dinger. Hij en zijn collega‘s hielden zich niet alleen 
bezig met de fruitteelt, maar ook met aardappelselectie, zaailingwilgen, frambozenteelt, perziken 
uit zaad, bijenhouderij en het bedwingen van het stuifzand op de uitgeboerde heides in die streek.  
 

 
Notaris Van Den Ham  met Pasen 1893 op de Lunterse herplantingen van voormalige zandverstuivingen zoals je die 

nu veel in de tropen ziet (links), en rechts als een soort statieportret  (uit ‗Van Woeste Gronden, 2005)  
 

Ondertussen kwam in Wageningen onder leiding van professor Sprenger het moderne fruitteelt-
onderzoek op gang, waarbij gebruik gemaakt wordt van onderstammen en de opkweek in 
struikvorm. Ook de professionalisering van de fruitteelt en de invloed van de Pomologische 
Vereniging gingen een rol spelen. Gaandeweg verdrongen nieuwe ontwikkelingen de oude ideeën 
uit de begintijd van de LTV. Verder bleek de Lunterse bodem in feite ongeschikt te zijn voor de 
exploitatie van zo‘n proefstation. In de jaren vijftig en zestig van de 20e eeuw ontstond er een 
crisis in de fruitteelt. Door overproductie en lage prijzen verdween de interesse voor nieuwe 

                                                
32 Tijs Visser van de Elstar appel vertelde overigens het verhaal dat de notarisappel was ontsproten aan een 
appelklokhuis dat door de dienstbode van Van den Ham in een bloempot zou zijn gelegd. Tijs glimlachte daar bij en 
hij genoot en hief zijn glas toen hij zei: ―mooi verhaal hé‖ 
33 Een beroemd (en wél waar gebeurd‘verhaal is van een Groningse melkboer in de jaren 50 van de 20ste eeuw. Één 
van zijn  klanten was kunstenaar en wilde zijn boodschappen met schilderijtjes betalen, abstracte en voor die tijd 
zeker ‗onzinnige‘ dingen. De Groninger melkboer sloeg dat aanbod af en weigerde, zijn karakter en cultuur niet 
verloochenend. Alleen hebben zijn kinderen en kindkinderen daar nu wel spijt van want die kunstenaar was Karel 
Appel. Herkennen we de zwaluwtongetjes als ze voorbijkomen?  
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ontwikkelingen. Men vergat zijn rol als zwaluwtongetje en er bleven nauwelijks perspectieven 
over voor de vereniging. Na het overlijden van mevr. Dr. Wilbrink, een der laatste veteranen, 
werd besloten de LTV op te heffen. De nog aanwezige banktegoeden kregen een bestemming ten 
gunste van de plaatselijke bevolking, namelijk de bouw van een aula op de nieuwe begraafplaats. 
Hoe passend, eigenlijk, maar jammer van het zwaluwtongetje. Zouden de volkstuinders, stads-
architecten en moderne boeren die rol kunnen overnemen, in een land waar we niet zonder eten 
kunnen en waar de stad het platteland zelf lijkt op te eten. 

Dit is een bewerking en verminking (door HS) van een bewerking (door Wietse Bruinsma) van ‘Aalbert van 
Schothorst: dé korfimker van de 19e eeuw’ door J.J. Speelziek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notulist van de kerkenraad in H… (echte plek bij de redactie bekend): ―Toen nam de kerkeraad 
het onzalige besluit ……‖.* 

*de notulist van die kerkenraad schreef nog in de oude spelling 


