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Zaterdag	8	en	zondag	9	september	2018	

	

Echte	
Warmonders	
		 waar	komen	ze	vandaan?	
	

	

	

Dorpelingen,	vluchtelingen	en	migranten	bij	name	
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Open	Monumentendagen	Warmond	programma:	
	
Buitenplaats	Vroenhof,	Herenweg	52	-	za.	en	zo.	van	10.00	-	17.00	uur	

! Open	tuinen,	rondwandeling	langs	bijzondere	bomen.	Proeverij	uit	eigen	
tuin.		

	
Schippertjesdagen,	Gemeentehaven	-	za.	en	zo.	gehele	dag	

! Nautisch	evenement	met	markt,	muziek	en	andere	activiteiten	rond	
historische	sleep-	en	salonboten.	

		
Gratis	rondvaart	antieke	salonboot	Heere	Schouten	naar	de	Zwanburgermolen	

! Afvaart	za.	en	zo.	Gemeentehaven,	over	de	Koudenhoornbrug	links	
Van	11.00	-	16.00	uur	

	
Zwanburgermolen,	Zwanburgerpolder	3	

! Rondleiding	door	de	molenaar	za.	en	zo.		van	11.00	-	17.00	uur		
	
PKN-kerk,	Herenweg	82	
zaterdag	“The	Sound	of	Warmond”	gratis	toegang	

! 10.30	uur:	Kerk	open		-	koffie,	thee	of	frisdrank	
! 11.00	-11.30	uur:	Openingsconcert	Lohmanorgel	door	Jan	Pieter	Lanooy	
! 12.00	-12.30	uur:	Concert	op	orgel	en	hobo	door	G.	van	de	Wetering	en	A.	

Klaassens		
! 13.00	uur:	Open	Podium	–iedereen:	jong,	oud,	solisten,	groepen,	koren	kan	

zich	aanmelden	voor	een	optreden	(margreetvanschie@telfort.nl)	
! 14.30	uur:	Prinses	Serena	en	de	Eenhoorn	Muzikale	familievoorstelling	voor	

jong	en	oud	(M.	van	Schie	en	H.	Visscher)	
zondag		

! 16.00	uur	Matineeconcert	uitgevoerd	door	Het	Collegium	Musicum	Leiden,	
met	een	gevarieerd	programma	met	o.a.	zang,	viool,	fluit	en	orgel	
toegangsprijs:	€	10	pp;	geopend,	vanaf	15.30	uur	

! presentatie	recent	opgerichte	St.	Vrienden	Kerkelijk	Erfgoed	Warmond.	
	
RK-kerk,	Herenweg	76-78,	zaterdag	10.00	–	16.00	uur	

! Tentoonstelling	van	historisch	zilver	en	relikwieën	van	o.a.	Peerke	Donders.		
	
De	Oude	School,	Dorpsstraat,	Pleintje	bij	de	pomp	–	za.	en	zo.	

! Tentoonstelling	over	“Warmonders	en	Europa”.	
	
Broekdijkmolen,	noord	Merenwijk,	Broekpolder	1,	2361	PA,	Warmond	

! Rondleiding	door	de	molenaar;	zaterdag	van	10.00	–	17.00	uur	
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Foto	omslag	(circa	1918):	
v.l.n.r.	Jan	Terpstra,	Gerrit	Versluys,	Willem	Schouten,	Kees	van	Winsen,	Dorus	van	der	Ven,	Bas	van	
Stijn	en	Dorus	Beugelsdijk	

	

Meer	weten	over	uw	voorouders?	
Clara	Leenstra	is	aanwezig	bij	de	VVV	met	aanvullende	informatie	over	de	families	in	dit	boekje.	
Op	za.	en	zo.	tussen	14.00	–	15.00	uur	
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Inleiding	

De	 natuur	 kent	 geen	
landsgrenzen.	 Wintergasten	
bezoeken	 ons	 land	 vanuit	 het	
hoge	 noorden.	 Grote	 groepen	
ganzen	 en	 smienten	 vliegen	
over	 Warmond	 op	 zoek	 naar	
voedsel.	 ‘s	 Zomers	 maken	
andere	vogels	vanuit	het	verre	
zuiden	de	lange	reis	om	hier	te	
broeden.	 Gierzwaluwen	
nestelen	 in	 huize	 Liduina	 en	
boerenzwaluwen	 in	 de	
boerderijen	 aan	 het	
Oosteinde.	

Voor	mensen	is	immigreren	heel	wat	ingewikkelder.	Zij	stuiten	op	de	grenzen	van	Europa	en	de	grens	
van	 Nederland.	 Pas	 in	 de	 19e	 eeuw	 wordt	 onder	 invloed	 van	 politieke	 stromingen	 en	 landelijke	
kranten	 een	 nationalistisch	 besef	 aangewakkerd.	 Nederland	 krijgt	 een	 heuse	 koning	 en	 met	 het	
ontstaan	 van	 de	 vaderlandsliefde,	 nemen	 ook	 de	 zorgen	 over	 het	 verlies	 van	 onze	 cultuur	 en	
identiteit	toe.		

Een	paar	eeuwen	terug	was	je	als	gewone	inwoner	van	Warmond	in	eerste	instantie	Warmonder	en	
kwam	 je	 vaak	 niet	 verder	 dan	 de	 buurdorpen	 of	 Leiden.	 Je	 was	 betrokken	 bij	 je	 eigen	
geloofsgemeenschap,	rooms-katholiek	of	protestants.	Van	de	stadhouder	had	je	misschien	wel	eens	
een	afbeelding	gezien.	En	 toch	 laat	dit	boekje	zien	dat	ook	het	begrip	“Echte	Warmonders”	zo	zijn	
beperkingen	 heeft.	 Want	 lange	 tijd	 was	 migratie	 naar	 veiliger	 en	 economisch	 sterkere	 gebieden	
vanzelfsprekender	dan	nu.		

We	zullen	zien	dat	veel	van	de	bekende	Warmondse	families	oorspronkelijk	uit	andere	streken	van	
Nederland	 komen,	 of	 zelfs	 uit	 andere	 delen	 van	 Europa.	 Zo	 ontstaat	 een	 levendig	 beeld	 van	 de	
voortdurende	verplaatsing	van	mensen	en	gezinnen	en	blijkt	Warmond	al	heel	 lang	een	smeltkroes	
van	migranten,	culturen	en	religies	te	zijn.	We	volgen	de	families	gemakshalve	aan	de	hand	van	de	
mannelijke	nakomelingen,	hoewel	via	de	vrouwen	natuurlijk	ook	banden	met	Warmond	lopen.	Voor	
dit	stuk	hebben	we	veel	gebruik		gemaakt	van	de	kennis	van	het	Centrum	voor	Familiegeschiedenis,	
het	CBG.	

Veel	leesplezier!	

Namens	het	Comité	Open	Monumentendag	Warmond:	

Clara	Leenstra,	Jan	Paul	Kruimel,	Henny	Langenberg,	Ruud	van	der	Loos,	Eppo	van	Bolhuis	
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Hoofdstuk	1	-	Echte	Warmonders,	waar	komen	ze	vandaan?	

Herkomst	van	namen	

De	herkomst	bepalen	van	Warmondse	achternamen	lijkt	eenvoudig,	want	veel	boerenfamilies	uit	
Warmond	blijken	oorspronkelijk	van	elders	te	komen.	Dat	kun	je	duidelijk	zien	aan	hun	namen:		

Naam	 	 	 Plaats	van	herkomst	 	 Aantal	familieleden	in	2007	

Warmerdam	 	 grens	Warmond/	Sassenheim	 (Teylingen	138,	Hillegom	193)	

van	der	Geest		 	 duinstreek	bij	Wassenaar	 (Teylingen	108,	Alkemade	192)	

van	Rijn	 	 streek	Oude	Rijn		 	 (Teylingen	123,	Katwijk	796)		

van	Egmond	 	 Egmond	(NH)		 	 	 (Teylingen	124,	Katwijk	726)	

Van	Schie	 	 riviertje	Delft-Rotterdam	 (Teylingen	76,	Westland	315)	

Heemskerk	 	 Heemskerk	bij	Beverwijk	(NH)	 (Teylingen	253,	Katwijk	723)	

Van	Moorsel	 	 plaats	bij	Someren	(NB)of	Aalst	(België)	(Teylingen	22,	Deurne	124)	

van	Winsen	 	 Winsum	(GR)		 	 	 (Teylingen	71,	35	Hilversum)	

Sikking	 	 	 Sikkinge	(FR)	 	 	 (Teylingen	35,	25	Hilversum,	25	Wijde	meren)	

van	Staveren	 	 Stavoren	(FR)	 	 	 (Teylingen	11,	Rotterdam	105)	

	
Maar	andere	namen	zijn	al	moeilijker	te	herleiden.	Sommige	namen	zijn	te	algemeen	en	daardoor	
moeilijk	te	achterhalen.	Andere	zoals	Kortekaas	of	Schrama	zijn	echte	Hollandse	namen,	maar	wat	
betekenen	ze?	
	
Andere	bekende	achternamen	in	Warmond	–	met	hun	aantallen	per	gemeente:	
	
Beugelsdijk	 van	 Bokelsdijk	 bij	 Rotterdam,	 Bokelsdike,	 gebied	 rond	 Weeda	 dat	 eind	 van	 de	

middeleeuwen	bij	een	overstroming	is	weggevaagd.	(Teylingen	30,	Noordwijk	34)	
Van	Dam	 (Teylingen	165,	veel	in	grote	steden)	
Van	Dijk	 (Teylingen	167,	Amsterdam	1489,	Rotterdam	1482,	Utrecht	1109,	Den	Haag	1037)	
Haverkort	 haverkot	(kot=	eenvoudig	huis/hut).	(Teylingen	17,	Harderberg	72)	
Heijl	 (Teylingen	9,	Cuijk	30)	
Van	der	Hulst		 (meeste	Teylingen	113,	na	Amsterdam	127)	
Juffermans	 man	of	knecht	van	een	jonkvrouw?	(Teylingen	31,	na	Leiden	32)	
Ketelaar	 ketelsmid.	(Teylingen	7,	Oude	IJsselstreek	108)	
Kool	 mogelijk	van	Cole,	afkorting	van	Nicolaas.	(Teylingen	19,	Amsterdam	277)		
Koppers	 zoon	van	Coppe	(afkorting	van	Jacob),	jachthaven	1922	
Kortekaas	 van	Coppe	(afkorting	van	Jacob),	mogelijk	een	afkorting	van	de	naam	Nicasius	of	

toch	gewoon	van	kaas.	(Teylingen	136,	Den	Haag	148,	Westland	148)	
Van	Noort	 mogelijk	een	afgeleide	van	het	adellijke	geslacht	Van	Noorde	of	een	afkorting	van	

Noortwijck	(Noordwijk).	(Teylingen	67,	Rotterdam	123,	Den	Haag	103)	
Oudshoorn	 Oudshoorn	 verdwenen	 gemeente	 bij	 Alphen	 aan	 den	 Rijn.	 (Teylingen	 55,	 de	

Ronde	Venen	153,	Katwijk	151,	Leiden	121).	
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Schrama	 ’s	Gravenmade,	weiland	van	de	graaf,	naam	komt	in	de	17e	eeuw	voor	in	Hillegom	
en	Lisse.	(Teylingen	52,	Haarlemmermeer	115)	

Verkaik	 van	 de	 kaaidijk/kadedijk=	 lichte	 smalle	 (zomer)dijk,	 of	 toch	 van	 de	 waterloop	
Kaaik	bij	Assendelft?	(Teylingen	6,	Rotterdam	113)	

Vergeer	 van	de	 geer	 =	 spits	 toelopend	 stuk	 land,	 vervolgens	waarschijnlijk	 een	boerderij	
genoemd	de	Geer,	naam	komt	veel	voor	in	Boskoop,	Reeuwijk	en	Alphen	aan	den	
Rijn.	(Er	zijn	ook	twee	buurtschappen	die	Geer	heten;	bij	Wilnis	en	Leerbroek.	De	
naam	 de	 Geer	 komt	 uit	 de	 buurt	 van	 Luik	 en	 is	 een	 voornaam	 geslacht	 met	
adellijke	takken).	(Teylingen	26,	Woerden	100)	

Versluijs	 van	de	sluis.	(Teylingen	28,	Rotterdam	36)		
Vink	 In	1369	woont	Hanne	Vinc	in	Noordwijk,	naam	die	overal	voorkomt	en	wellicht	te	

maken	heeft	met	de	vangst	van	deze	zangvogel.	(Teylingen	87,	Den	Haag	644)	
Zwetsloot		 de	voorvader	van	alle	Zwetsloten	 is	 Leendert	Dircksz	Swetsloot,	die	 leefde	 in	de	

17e	eeuw	 in	Hoogmade.	Een	 ‘zwet’	of	een	 ‘zwetsloot’	 is	een	grenssloot,	 zoals	er	
een	ten	zuiden	van	Hoogmade	lag.	(Teylingen	90)	

	

Een	typische	Warmondse	naam	die	verdwenen	is	in	Nederland:	

Entepoel	 Kasteel	 Endepoel	 te	Warmond,	 stond	waar	 nu	 de	 Endepoellaan	 eindigt.	 Zie	 ook	
boerderij	 Nieuw	 Endepoel,	 	 Jan	 Steenlaan	 9-11.	 Foyt	 Sachariasz	 Entepoel,	 zoon	
van	Sacharias	Matthijsz	en	Maritgen	Mathijsdr.	Trouwt	in	1615.		

Franse	namen	

Nederland	heeft	altijd	veel	vluchtelingen	opgevangen.	Tijdens	en	
na	 de	 calvinistische	 opstand	 tegen	 de	 Spanjaarden	 wordt	 De	
Republiek	 der	 Verenigde	 Nederlanden	 een	 toevluchtsoord	 voor	
andersdenkenden.	 Spaanse	 en	 Portugese	 Joden	 vluchten	 uit	 de	
Spaanse	gebieden.	In	de	17e	eeuw	volgen	de	Franse	protestantse	
hugenoten,	 die	 proberen	 te	 ontsnappen	 aan	 de	 onderdrukking	
van	 de	 katholieke	 Lodewijk	 de	 XIV.	 Zo	 komen	 35.000-50.000	
voornamelijk	calvinistische	en	lutheraanse	vluchtelingen	vanuit	de	
Zuidelijke	Nederlanden	(België)	en	Frankrijk	naar	het	noorden	en	
Leiden.	De	rijkdom	van	sommige	van	deze	vluchtelingen	leidt	hier	
tot	scheve	ogen.	Vluchtelingen	hebben	hun	eigen	Waalse	kerken.	
Tevens	 vangt	 de	 Republiek	 een	 beperkt	 aantal	 vluchtelingen	 op	
uit	Engeland,	denk	aan	de	Pelgrim	Fathers,	waar	zes	presidenten	
van	Amerika	van	afstammen	(o.a.	2x	Bush,	Obama).		

Dit	 alles	 verklaart	 de	 hoeveelheid	 buitenlandse	 en	 met	 name	 Franse	 achternamen	 in	 Leiden	 en	
omstreken.	Van	sommige	achternamen	merk	je	direct	dat	ze	een	Franse	oorsprong	hebben.	Andere	
namen	 blijken	 vernederlandst	 te	 zijn.	 In	 de	 nog	 jonge	 Republiek	 bestaat	 de	 helft	 van	 de	 Leidse	
bevolking	 uit	 buitenlanders	 met	 Franse	 namen	 als:	 Durieux,	 Labruyere,	 des	 Tombe,	 Brussee,	
Mieremet,	Segaar,	Laman,	Chaudron	en	deftige	familienamen	als:	Villeneuve,	de	Lanoye,	Blois/Bloys	
de	Treslong,	Beaufort,	de	Neree,	Six	en	van	der	Feltz	(de	la	Roche).	
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Bekooij	

Een	mooi	voorbeeld	in	Warmond	is	de	familie	Bekooij.	Deze	familie	uit	het	kleine	plaatsje	Bucquoy	bij	
Arras	 (Atrecht)	 in	 Noord-Frankrijk	 is	 in	 twee	 golven	 naar	 Nederland	 gekomen.	 De	 eerste	 Du	
Bucquoy’s	 in	 1585	 waren	 greinreders	 en	 greinwerkers	 (handelaren	 en	 wevers	 van	 dure	 stof)	 uit	
Tourcoing.	Ze	waren	redelijk	welgesteld	en	vluchtten	als	protestanten	naar	Leiden.	Later	in	1640	zien	
wij	 ook	 armere	 familieleden	naar	 Leiden	 en	 omgeving	 komen,	om	 te	werken	 in	 de	 lakenindustrie.	
Veel	van	de	Fransen	waren	greinwerkers.	

Een	 andere	 geloofsgroep	 in	 Frankrijk	 die	 werd	 vervolgd	 waren	 de	 Jansenisten,	
afgesplitst	van	de	katholieke	kerk	en	volgelingen	van	Jansenius	uit	Leuven,	die	de	
pauselijke	 onfeilbaarheid	 (wat	 betreft	 de	wereldlijke	 heerschappij	 van	 de	 paus)	
verwierp	en	ook	kritiek	had	op	absolutistische	vorsten.	De	paus	beschouwde	hen	
als	 ketters.	 Eén	 van	 hun	 opgejaagde	 leiders,	 Pasquier	 Quesnel,	 vluchtte	 naar	
Nederland	en	ligt	begraven	in	de	ruïne	bij	de	oude	toren.		

(afbeelding	bisdom	Haarlem-Utrecht)	

Papôt	

Deze	 naam	 klinkt	 Frans,	 maar	 komt	 alleen	 als	 woord	 voor	 in	 het	 Hongaars,	 waar	 het	 priester	
betekent.	Pierre	of	Petrus	Papot	(nog	zonder	dakje)	is	kanonnier	van	de	brigade	van	Lombart,	in	het	
leger	 van	 Napoleon.	 Hij	 is	 geboren	 in	 Varik,	 district	 d‘Angoulême.	 Hij	 trouwt	 in	 1795	 met	 Anna	
Veldkamp,	 geboren	 in	 Amsterdam,	 wonende	 in	 Leyden.	 Het	 is	 een	 roerige	 tijd	 met	 veel	
oorlogsgeweld.	 Eén	 van	 de	 bloederigste	 veldslagen	 vindt	 plaats	 op	 6	 oktober	 1799	 bij	 Castricum	
tijdens	 de	 Tweede	 Coalitieoorlog	 tegen	 revolutionair	 Frankrijk.	 Aan	 Frans/Bataafse	 kant	 sneuvelen	
1382	 soldaten;	 aan	 de	 Brits/Russische	 kant	 2536	 soldaten.	 Ook	 gaan	 11	 kanonnen	 verloren.	
Waarschijnlijk	raakt	Pierre	daarbij	zwaar	gewond	want	hij	overlijdt	kort	daarna.	

Als	 Pierre	 in	 1795	 in	 Nederland	 aankomt	 wordt	 zijn	 naam	 zonder	 dakje	 geschreven.	 Ook	 bij	 de	
huwelijksakte	van	zijn	zoon	Albertus	Petrus	in	1828	wordt	de	naam	nog	zonder	dakje	geschreven.	Bij	
de	geboorte	van	diens	kinderen	 in	1830	en	1831	wordt	 iets	boven	de	 “ö”	geplaatst,	wat	 lijkt	op	2	
puntjes.	 Kort	 daarna	 wordt	 bij	 alle	 officiële	 instanties	 het	 dakje	 gebruikt	 (mogelijk	 om	 geen	
verwarring	te	krijgen	met	de	naam	Pappot).		

Zoon	 Albertus	 Petrus	 was	 in	 1836	 steenkolenhandelaar.	 Hij	 trouwt	 in	 1828	 te	 ‘s-Gravenhage	met	
Maria	Geertruida	Matthijs.	Zij	verhuizen	naar	Warmond	en	hun	zoon,	Albertus	Petrus	Jr.	(Bart)	wordt	
kastelein	van	herberg	“Het	Warmonderhek”	bij	de	tol.		
De	 familie	gaat	bijen	houden	om	kaarsen	te	maken	voor	de	herberg	en	zet	een	kaarsenfabriek	op.	
Tot	 1967	 was	 vooral	 het	 seminarie	 in	 Warmond	 een	
grote	 afnemer,	maar	 ook	wordt	 geleverd	 aan	 de	 vele	
katholieke	 kerken	 in	 Nederland.	 Eén	 kaars	 is	 zelfs	
terechtgekomen	 in	 het	 Vaticaan.	 Ook	 is	 de	 familie	
eigenaar	van	tapperij/hotel	De	Zon	(1832-1963).		

De	 fabriek	 bestaat	 niet	meer,	maar	 er	 is	 nog	wel	 een	
klein	 kaarsenmakerijmuseum	 (te	 bezoeken	 op	
aanvraag	 tel.	 071-3019286).	 Op	 kleine	 schaal	 worden	
nog	allerlei	soorten	kaarsen	verhandeld.	
Foto:	rechts	Albert	Papôt	links	Johan	Sikking	
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Franse/Waalse	achternamen	in	Warmond	zijn:	

Bekooy	 Bekooij/Boekkooi,	DuBucquoy	bij	Arras.	(Teylingen	8,	Leiden	110)	

Bommezijn	 bombasin=stevige	stof,	Jan	Bombasin	Leiden	1642.	(Teylingen	8,	A’dam	16)	

Brussee	 =struikgewas?	(Teylingen	11,	Katwijk	124)	(18e	eeuw	Leiden)	

Charbon	 =kool,	 kolenbrander,	 Jean	 Adam	 Charbon	 uit	 Treytorrens,	 Zwitserland,	 komt	 in	
1750	naar	A’dam	en	koopt	in	1791	huis	Rusthoff	te	Sassenheim.		(A’dam	5)	

Compier	 copier=	kreupel	bos.	(begin	20e	eeuw	Leiden)	

de	Nie	 Denijs,	 Denis,	 Dionysius,	 eerste	 bisschop	 van	 Parijs,	 veel	 voorkomend	 in	
Vlaanderen.	Familie	woont	al	sinds	de	17e	eeuw	in	Leiden.	(Teylingen	8).		

	 Hendrik	de	Nie	uit	Leiden	kwam	in	1883	naar	Warmond	en	nam	hier	een	smederij	
uit	tenminste	1675	over.	(Dorpsstraat	85),	zie	foto.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Lafeber		 =smid.	(Teylingen	6)	(17e	eeuw	Leiden)	

Lardee	 uit	Voupaix	Picardie	en/of	Quesnoij	Vlaanderen.	(Leiden	16)	

Lagas	 =schop,	spatel,	afkomstig	omgeving	van	Luik.	(Teylingen	12)	(17e	eeuw	Leiden)	

Leget	 laguette=wacht	 ,bewaker,	 afkomstig	 uit	 Henegouwen.	 (Zuid	 België)	 (17e	 eeuw	
Leiden)	

Papôt	 uit	de	streek	Poitou	in	West	Frankrijk.	(Teylingen	1,	A’dam	5)	

Sieval	 cheval=paard,	hugenoten	uit	Frankrijk	via	Henegouwen.	 (Teylingen	5,	 Leiden	27)	
(18e	eeuw	Leiden)	

van	Tongeren	 Tongeren	in	Belgisch	Limburg.	(Teylingen	30)		 	 	 																	
(eind	18e	eeuw	Warmond,	eind	16e	eeuw	Leiden)	
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In	de	geschiedenis	van	Warmond	duiken	regelmatig	Franse	namen	op	die	veelal	belangrijke	
posities	innamen	in	het	dorp.	

Enkele	Warmonders	van	vroeger	met	een	Franse	naam:	

Philips	de	Baudous	
	
Philips	 de	 Baudous	 is	 chirurgijn	 van	 tenminste	 1668-1705.	 Hij	 is	 een	 nazaat	 van	 een	 zwaardveger	
(wapensmid)	te	Brussel	en	van	een	bekende	plaatsnijder	(prentenmaker)	te	Amsterdam.	
	
Familie	Clignet	

Clignet	 komt	 van	 incliné,	 hellend,	 “krom”.	 Arnold	 Clignet	 (Leiden	 1718)	 is	 begin	 18e	 eeuw	 de	
baljuw/schout,	de	dagelijks	bestuurder	van	Warmond.	Hij	is	de	zoon	van	David	Clignet,	koopman	uit	
Aken.	De	familie	komt	oorspronkelijk	uit	Luik.	Eén	van	zijn	schepenen	is	Albert	van	Lutsenburg.		
	
Familie	van	Lutsenburg		

In	Warmond	woont	 Claes	 Pouwelsz	 (Vin).	 	 Zijn	 zoon	 Pieter	 Claeszoon,	 geboren	 in	 1636,	 voegt	 als	
eerste	van	Lutsenburg	toe,	wat	van	Luxemburg	betekent.	Jacob	van	Lutsenburg	is	kuiper	en	gaarder	
(belastinginner).	 Hij	 woont	 in	 het	 Jan	 Steenhuisje	 (Jan	 Steenlaan	 36)	 en	 huwt	 omstreeks	 1690	
Annetje	 van	 Wassenaar.	 Hun	 zoon	 Albert	 van	 Lutsenburg	 is	 baljuw	 en	 schout	 van	 Warmond	 en	
trouwt	meerdere	malen	o.a.	met	Johanna	Cloppenburg	(stadje	in	N-W	Duitsland).	De	familie	bestaat	
nu	nog	onder	de	naam	van	Lutsenburg	Maas.	Jan	Teunisz.	Lutsenburg	 is	 chirurgijn	 in	Warmond	 van	
1729-1740.	
	
Familie	Le	Clercq	

Cornelis	 is	 de	 achterkleinzoon	 van	 Gilles	 Le	 Clercq,	 die	 vanuit	 Frankrijk	 als	 hugenoot	 naar	 Leiden	
kwam	 en	 daar	 trouwde	 in	 1695.	 De	
familie	 werd	 rijk	 door	 de	 wolhandel.	
Cornelis	 Le	 Clercq	 is	 secretaris	 te	
Warmond	 en	 vormt	 met	 zwager	
Leonardus	 van	 de	 Kasteele,	 de	
schout/baljuw,	 het	 dagelijks	 bestuur	
van	 de	 Heerlijkheid	 Warmond.	 Het	 is	
een	 roerige	 tijd	 met	 schermutselingen	
tussen	orangisten	en	patriotten.	Overal	
worden	schutterijen	opgericht	tegen	de	
huurlegers	 van	 stadhouder	 Willem	 V.	
Als	 Van	 de	 Kasteele	 geen	 schutterij	
weet	 op	 te	 zetten,	 wordt	 hij	 ontslagen.	 Cornelis	 Le	 Clercq	 wordt	 zo	 in	 1785	 ook	 schout/baljuw,	
waarmee	hij	de	volledig	leiding	had	over	de	heerlijkheid	onder	Pieter	baron	van	Leyden.	Hij	woont	op	
buitenplaats	 Middendorp	 tot	 1801	 (zie	 foto).	 Cornelis	 Le	 Clercq	 trouwt	 in	 1778	 met	 Anna	 Boer,	
dochter	van	een	schepen	van	Warmond.	Zoon	Anthonie	wordt	secretaris-generaal	bij	het	ministerie	
van	 buitenlandse	 zaken,	 zoon	 Pieter	 gaat	 via	 zijn	 zwager	 in	 de	 koffiehandel	 in	 Indië	 en	 wordt	
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gouverneur	 van	Makassar	 (Celebes).	 Dochter	 Suzanna	 tenslotte	 trouwt	met	 de	 rijke	 Amsterdamse	
koffiehandelaar	Lingeman.	
	
Familie	Machen	

Machen	 komt	 van	 Mason,	 metselaar.	
Charlemagne	Machen,	geboren	in	1794,	
komt	 vanuit	 Picardië	 in	 Frankrijk	 naar	
Schipluiden.	 Zijn	 zoon	 is	 de	 bekende	
huisarts	 Cornelis	 Machen,	 die	 in	 1856	
naar	 Warmond	 komt.	 Hij	 woont	 op	
Leevliet	 en	 trouwt	 met	 Maria	 Reese.	
Zoon	William	wordt	ook	wel	Warmonds	
eerste	 historicus	 genoemd.	 Hij	 heeft	
veel	 belangrijk	 onderzoek	 gedaan	 naar	
de	 Warmondse	 middeleeuwen,	 met	
name	 naar	 de	 verschillende	 adellijke	
geslachten.	Hij	woonde	op	buitenplaats	

Middendorp	en	Dorpsstraat	68,	zie	foto		(Machen	met	koetsier	van	Kees	van	Winsen)	

	
Duitse	namen	
Arbeidsmigratie	 is	van	alle	tijden.	Kooplieden,	handwerklieden,	turf-	en	landarbeiders,	zeelieden	en	
soldaten,	 voor	hen	was	hier	werk	genoeg.	 Legers	bestonden	uit	huurlingen	uit	Duitse	gebieden	en	
andere	landen,	net	als	de	matrozen	op	de	schepen	van	de	VOC.	Scheepschirurgijn	Nicolaas	de	Graaff	
schreef	 rond	 1700	 dat	 de	 VOC	 een	 toevluchtsoord	was	 voor	 armoedzaaiers	 als	Polakke,	 Sweeden,	
Deenen,	Noordluyde,	Jutte,	Hamborgers,	Bremers,	Lubekkers,	Dantsikers,	Konixbergers,	Hoogduytse,	
Oosterlingen,	 Wesfaalders,	 Bergse,	 Gulikse,	 Kleefse,	 en	 voorts	 allerhande	 Moffen,	 Poepe,	 Knoete,	
Hannekemaijers	en	andere	kassoepers,	die	 ’t	gras	nog	tussen	de	tanden	steekt…	 	Van	de	16e	tot	de	
19e	eeuw	kwamen	veel	Duitsers	als	(seizoens-)	arbeiders	naar	de	republiek.	Hollanders	hadden	een	
minachting	 voor	 deze	 	 ruige	 ”moffen”,	 zoals	 ze	 toen	 al	 werden	 genoemd.	 Veel	 van	 hen	 hebben	
namen	die	verwijzen	naar		een	beroep.	De	Duitse	kooplieden	die	naar	onze	streken	kwamen,	hadden	
hun	 eigen	 lutherse	 kerken.	 Een	 aantal	 bekende	 winkelketens	 werd	 eind	 19e	 eeuw	 door	 Duitse	
immigranten	opgericht	zoals	Vroom	en	Dreesmann,	Peek	&	Kloppenburg	en	Hunkemöller.	
	
Duitse	achternamen	in	Warmond	zijn:	

Van	Bentem	 	 Bentheim;	of	toch	Benthem	bij	Helmond	(Teylingen	9,	Haarlemmermeer	37)	
Beumer	 Böhmer,	slagboombediener	(Leiden,	17e	eeuw,	Warmond	begin	20e	eeuw)	
Van	Breemen	 	 Bremen	(‘s-Hertogenbosch	61	)	
Van	Cleef	 	 Kleef	(Sittard-Geleen	68)	Kleef	(begin	19e	eeuw)	
Fengler	 van	 fangel=kool,	 naam	 equivalent	 van	 kolenbrander.	 Of	 toch	 van	 plaats	

Wengeln.	(Teylingen	6,	Nijkerk	9)	
Finger	 	 	 =vinger	(Teylingen	5)	
Van	Keulen	 	 Keulen	(Rotterdam	126)	Keulen		
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Beerenfenger	 	 Bärenfänger	(minder	dan	5	in	heel	Nederland	)	(Leiden	begin	19e	eeuw)		
Kruimel	 De	Kruimels	 in	Nederland	en	 in	Warmond	komen	van	de	Krümmelsmirke	 in	

Elberfeld	bij	Wuppertal	waar	ze	in	de	15e	eeuw	al	woonden.	
	 (Den	Haag	6,	Amsterdam	5)	(eind	17e	eeuw)	
Kukler	 	 	 Kuchler=banketbakker	(Teylingen		6,	Leiden	15)	
Meskers	 eerder	 als	 Messcher/Meschers	 geschreven,	 metzker/metzger=slager,	 naar		

Warmond	gekomen	in	1817	(Teylingen	14)	(begin	19e	eeuw)		
Roëll	 =“schreeuw	 van	 een	 beer“,	 oudadellijke	 Duitse	 familie,	 heer	 van	 Dolberg,	

1670	naar	Nederland	
Scheffer	 Schäfer=herder	 (Teylingen	 10,	 Rotterdam	 160,	 Amsterdam	 143,	 Den	 Haag	

124)	(Leiden	17e	eeuw)		
Schlüter	 van	 schliessen=sluiten,	 bewaker	 of	 poort/gebouw	 afsluiter,	 noordwest	

Duitsland	(Leiden	eind	19e	eeuw)	
	
Enkele	Warmonders	van	vroeger	met	een	Duitse	naam:	
	
Johan	van	Hall/Joannes	Hallius	(1549-1619)	

Hij	 is	geboren	 in	Keulen	en	was	de	eerste	predikant	 in	Warmond	omstreeks	
1578,	later	predikant	in	Leiden	en	Amsterdam.	Tekent	de	Acte	van	separatie,	
waarbij	 de	 contra-remonstranten	 zich	 afscheiden	 van	 de	 remonstranten.	
Halle	ligt	in	Noordrijn-Westfalen.	
	
Marten	Albertsz.	van	Dusseldorp	(rond	1613,	na	1679)	

In	de	textielindustrie	vinden	we	in	Warmond	in	de	17e	eeuw	een	arme	Duitse	'linnenwever'	Marten	
van	Dusseldorp.	Hij	noemde	zich	schijnbaar	naar	zijn	geboortedorp.	
[Bron:	Marcel	Kusse,	Kwartierstaat	van	Maria	Elisabeth	van	der	Werff]	
	
Familie	van	Alphen		

Hieronymus	Symons	van	Alphen	 (1665	 -	 1742)	 is	 geboren	 in	Hanau	bij	 Frankfurt	 en	wordt	 in	1687	
predikant	in	Warmond.	Zijn	kleinzoon	is	de	beroemde	(kinder)dichter	Hieronymus	van	Alphen	(1700-
1758),	die	woonde	op	buitenplaats	Leevliet.		

Johann	Conrad	Amman	
		
Johann	Conrad	Amman	(1669	–	1724),		de	oudste	zoon	van	een	vooraanstaand	arts	in	het	Zwitserse	
Schaffhausen,	haalt	zijn	artsdiploma	al	op	zijn	18e.	Amman	is	de	grondlegger	van	het	dovenonderwijs	
in	 Nederland	 en	 alom	 bekend	 in	 Europa.	 Een	 Ammann	 of	 Ambtmann	 is	 de	 rechterhand	 van	 een	
landsheer	of	vorst.	En	wist	u	dat	de	Amish	uit	de	VS	afstammen	van	verbannen	Zwitserse	volgelingen	
van	Jacob	Ammann,	anabaptisten,	die	pas	op	volwassen	leeftijd	gedoopt	worden?	Mogelijk	is	Johan	
Conrad	Amman	ook	naar	Nederland	en	Warmond	gekomen,	vanwege	de	tolerantie	ten	opzichte	van	
anabaptisten	 als	 de	 Mennonieten/Doopsgezinden	 en	 Remonstranten.	 Want	 Amman’s	
geboorteplaats	Schaffhausen	was	een	bolwerk	van	de	anabaptisten.	
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Johannes	de	Roth		
	
Johannes	de	Roth	was	heel-	en	vroedmeester	van	1838-1846	en	zoon	van	Johan	(Antonie)	Frederik	
de	Roth	uit	Dresden	(±1766-1807).	

George	Adam	Pabst	
	
Huisarts/chirurgijn	Pabst	was	werkzaam	in	Warmond	aan	het	begin	van	de	19e	eeuw.		De	naam	Pabst	
betekent	Paus.	Het	 is	een	ironisch	bedoelde	achternaam,	die	veel	voorkomt	in	Saksen.	Zijn	dochter	
Belia	Pabst	trouwt	met	dokter	Carel	Lutgert,	die	woonde	op	de	plaats	van	De	Oude	School.	
	 	

Familie	Bijleveld	

Bielefeld	 is	een	stad	 in	Duitsland.	Stamvader	Bielefelt	uit	Lunen	 in	Westfalen	komt	einde	17e	eeuw	
naar	Leiden	als	greinwerker.	De	familie	wordt	vervolgens	rijk	in	de	lakenindustrie.	Theodoor	Bijleveld,	
hoogheemraad	 van	 Rijnland,	 woonde	 op	 buitenplaats	 Weltevreden,	 de	 voorloper	 van	 Vroenhof.	
Ondanks	het	uitgebreide	grond-	en	huizenbezit		in	de	19e	eeuw,	lijkt	de	familienaam	nu	uit	Warmond	
te	zijn	verdwenen.	
		
Petrus	Jacobus	Hensterman	
	
Dr.	Hensterman	was	arts	van	1846	tot	1856.	De	naam	komt	ook	voor	als	Hengsterman,	Heisterman	
etc.	Over	de	oorsprong	van	de	naam	hebben	we	weinig	kunnen	vinden.	Hij	was	een	zoon	van	een	
chirurgijn	in	Sassenheim	en	getrouwd	met	Johanna	Maria	Schretlen.	Petrus	Jacobus	is	plotseling	met	
de	noorderzon	vertrokken.	Vermoedelijk	naar	Zuid-Afrika,	zijn	arme	gezin	achterlatend.	
	
Familie	Osendarp	

Hendrik	Osendarp	(Delft	1884)	vestigt	zich	in	1904	in	Warmond	als	kapper	en	fotograaf	op	de	Baan,	
hoek	Dorpsstraat	(Baan	5),	zijn	zoon	wordt	vishandelaar.	
	
Johan	Hendrik	Kruseman	(A’dam	1866-Warmond	1940)		

Krauss,	 Kruse	 betekent	 in	 het	 Duits	
gekruld.	 Nederlandse	 stamvader	 is	
Alexander	 Hendrik	 Kruseman	 in	 1699	
geboren	 te	 Hamm,	 bij	 Münster	 in	
Duitsland	 en	 gestorven	 in	 Grave,	
Nederland.	 De	 Krusemannen	 zijn	 een	
familie	 van	 kunstenaars	 en	
vooraanstaande	 personen.	 Johan	 Hendrik	
Kruseman		 komt	 in	 1887	 wonen	 op	
Herenweg	 54,	 het	 koetshuis	 van	
buitenplaats	 Vroenhof.	 In	 1894	 zal	 hij	 het	
huis	 met	 de	 moestuin	 oranjerie,	
boomgaard,	kas	en	broeibak	kopen.	
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De	1½	ha	grond	omvat	wat	nu	de	wijk	bij	 de	Krusemanstraat	 is	 en	de	achtertuin	 van	buitenplaats	
Vroenhof	met	de	oranjerie.	 Later	 is	dat	 laatste	 stuk	weer	bij	 de	buitenplaats	 gekomen.	 (Komt	niet	
meer	voor	in	Teylingen,	26	keer	in	Nederland)	(begin	19e	eeuw).	

Familie	Schoneveld	

Deze	familie	 is	terug	te	voeren	tot	Melchior	Schönfelder	uit	Eibenstock,	Duitsland	(1510).	Via	Polen	
komt	 de	 familie	 met	 Johan	 Schönfeldt	 in	 Warmond	 terecht	 (1705-1762).	 Het	 is	 een	 familie	 van	
schilders	 en	 behangers	 (Teylingen	 5,	 Katwijk	 191)	 (begin	 18e	 eeuw).	 Schilder	 Johannes	 Schoneveld	
was	aanwezig	bij	het	hijsen	van	de	vlag	in	1813.	Zie	familie	Oudshoorn.	

Henri	en	Dries	Föhn/Feun	

Waarschijnlijk	 komt	 de	 familie	 Föhn	
oorspronkelijk	 uit	 het	 kleine	 dorpje	
Wiesenbronn	 in	Beieren,	Duitsland	en	
verhuist	 begin	 18e	 eeuw	 naar	 Buren.	
De	 eerste	 Feun	 in	Warmond	 is	 Henri	
Feun	(1831-1893).	Hij	is	in	Amsterdam	
geboren	en	komt	met	zijn	grote	gezin	
en	 vrouw	 Louisa	 van	 den	 Bergh	 in	
Warmond	wonen.	Henri	wordt	kok	en	
kastelein	in	de	uitspanning	bij	de	tol.	

	

Zoon	 Dries	 Feun	 (1862-1922)	 is	 pachter	 van	 de	 tol.	 Eigenaar	 van	 de	 tol	 en	 uitspanning	 Het	
Warmonderhek	is	de	bewoner	van	kasteel	Huys	te	Warmont,	baronesse	van	Limburg	Stirum	van	der	
Wijck.	 Dries	 Feun	 haalt	 een	 paar	 keer	 per	 dag	 water	 met	 de	
hondenkar	 bij	 de	 waterpomp	 van	 slagerij	 van	 der	 Vooren	 op	
Dorpsstraat	 63.	 Dat	 was	 iedere	 keer	 weer	 een	 aardige	
wandeling.	Het	kasteel,	de	uitspanning	en	de	Herenweg	komen	
in	handen	van	de	heer	Krantz.	De	tolrechten	en	de	uitspanning	
worden	in	1902	verkocht	aan	de	heer	Leenen.	Dries	is	dan	geen	
pachter	meer.	Het	bij	Leidse	studenten	eens	zo	populaire	café	
restaurant	Het	Warmonderhek	wordt	 in	1916	verkocht	aan	de	
heer	Meddens,	die	de	uitspanning	afbreekt.	De	broer	van	Dries,	
Henri	Louis	Feun	(1859-1903)	is	bollenkweker		in	Warmond	en	
getrouwd	met	Anna	van	Dijk	en	 later	met	Elisabeth	Tücke.	Als	
hun	 zoon	 Henri	 stationschef	 wordt	 in	 o.a.	 Elst	 verdwijnt	 de	
naam	weer	uit	Warmond.	
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Joodse	namen:	
	
familie	Cohen	

Mozes	 Cohen	 is	 geboren	 in	 Egmond	 in	 1785.	
Hij	is	slager	in	Warmond	op	Dorpsstraat	34.	De	
Cohen’s	zijn	oorspronkelijk	Ashkenazim;	Joden	
afkomstig	 uit	 Oost	 en	 Midden	 Europa.	 Zij	
vestigden	 zich	 vanaf	 de	 17e	 en	 18e	 eeuw	 in	
Nederland	 in	 vrije	 beroepen	 zoals	
marskramer,	 veehandelaar	 en	 slager.	 Andere	
beroepen	stonden	nog		onder	toezicht	van	de	
gilden,	 die	 meestal	 geen	 Joden	 toelieten.	
Overigens	 werden	 ook	 katholieken,	
doopsgezinden	 en	 remonstranten	 veelal	

buitengesloten.	In	dorpen	waren	meer	mogelijkheden	voor	andersgelovigen,	omdat	daar	vaak	geen	
gilden	waren.	Zo	werden	veel	Joden	slager	en	niet	alleen	voor	hun	eigen	geloofsgemeenschap.	

Slager	Mozes’		eerste	vrouw	heet	Engeltje	Eli	Vos,	zij	sterft	jong	en	laat	hem	vier	kinderen	na.	Daarna	
trouwt	Mozes	met	 Sarah	Meier	 van	 Kleef.	 Zij	 hebben	 samen	 nog	 eens	 acht	 kinderen,	 in	 totaal	 11	
dochters	en	één	zoon:	Abraham.	De	slagerij	bevindt	zich	op	Dorpsstraat	34,	nu	snackresto	’t	Pleintje,	
daarvoor	schoenwinkel	Munneke,	daarvoor	schoenwinkel	van	De	Vroomen	(zie	foto).	Later	verhuist	
het	 gezin	 en	 de	 slagerij	 naar	 Kerpsdam	5-7,	waar	 hun	 dochter	Heintje	 en	 slager	 Sander	Gobus	 uit	
Leiden	 de	 zaak	 overnemen.	 Na	 hen	 komt	 kleinzoon	 Meijer	 Gobus	 met	 Rachel	 van	 Gelder.	 Zij	
beginnen	uiteidelijk	een	slagerij	 in	Amsterdam.	Hun	zoon	en	slager	Abraham	Cohen	woont	aan	het	
Levendaal	in	Leiden	(1850)	en	later	in	Amsterdam	(1886).	Hij	overlijdt	in	Warmond	(1904).		

familie	Speyer	

Speyer	 is	 soms	 verbasterd	 tot	 Spier	 en	
Shapiro.	Speyer	is	een	stad	in	Duitsland.	David		
Speyer	komt	uit	Zaanstad	en	is	getrouwd	met	
Fijtje	Cohen,	geboren	in	Warmond	en	dochter	
van	 bovengenoemde	Mozes	 Cohen.	 Hij	 heeft	
een	slagerij	aan	de	Lange	Mare	in	Leiden.	Een	
ooggetuigenverslag	van	C.	Korsse	laat	zien	hoe	
een	slager	te	werk	ging	eind	19e	eeuw:	“Op	nr.	
43	 had	 de	 Israëlitische	 familie	 SPEYER	 een	
slagerswinkel	 met	 de	 slachtplaats	 ernaast.	
Afschuwelijk	 was	 het,	 dat	 kinderen	 door	 de	
kieren	 van	 de	 deuren	 van	 deze	 slachtplaats	
stonden	 te	kijken	en	dan	het	geloei	en	gebrul	

hoorden	van	het	slachtdier	en	soms	ook	van	een	koe	of	kalf,	dat	de	volgende	dag	aan	de	beurt	kwam	
en	zo	konden	zien,	wat	er	dan	ging	gebeuren.	Na	afloop	kwamen	de	bloederige	slagers	alles	aan	de	
walkant	 schoonmaken,	 een	 weerzinwekkend	 gezicht.	 Later	 kwam	 er	 in	 dat	 pand	 een	 wijnhandel”	
(foto:	de	nog	niet	gedempte	Lange	Mare,	slagerij	Speyer	links	van	de	poort	rechts	op	foto).	
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Slavernij	

In	 1834	 schaften	 de	 Britten	 de	 slavernij	 af;	 de	 Nederlanders	 pas	 in	 1860.	 Veel	 van	 de	 36.000	
vrijgemaakte	 slaven	 bleven	 onbetaald	 werk	 doen	 op	 de,	 veelal	 als	 wreed	 bekend	 staande,	
Surinaamse	plantages,	 omdat	 ze	daar	mochten	wonen.	Vanaf	 1776	 zijn	 de	weinige	 slaven	die	met	
hun	eigenaar	naar	Nederland	komen,	veelal	als	bediende,	na	zes	maanden	of	een	jaar,	vrij.		

De	 slavernij	 ging	 niet	 aan	 Warmond	 voorbij.	 Meerdere	 inwoners	 hebben	 geld	 verdiend	 met	
slavenhandel	en	plantages.	Van	enkele	slaven	weten	we	meer.	

Coridon	

Na	de	dood	van	haar	echtgenoot	François	Grave	de	Rayneval,	
eigenaar	 van	 de	 vijf	 Surinaamse	 plantages	 Maagdenburg,	
Constantia,	 Ponthieu,	 Picardië	 en	 Schoonoord,	 trekt	 zijn	
weduwe	Anna	Elisabeth	zich	in	1735	terug	op	de	buitenplaats	
Schoonoord	 in	Warmond.	Op	haar	 reis	 van	Paramaribo	naar	
Warmond	neemt	ze	niet	alleen	haar	kinderen	mee,	maar	ook	
Coridon,	 een	 14-jarige	 jongen	 die	 in	 Suriname	 als	 slaaf	
geboren	 is.	 33	 jaar	 oud	 wordt	 hij	 in	 Warmond	 in	 de	
Hervormde	Kerk	gedoopt,	waarna	hij	niet	meer	als	”heiden”,	
maar	 als	 medechristen	 deel	 is	 van	 de	 gemeenschap.	 Vanaf	
dat	 moment	 heet	 hij	 Jean.	 Hoe	 het	 hem	 verder	 is	 vergaan	
weten	we	niet.	Coridon	(leeuwerik)	komt	veel	voor	als	naam	
van	slaven	en	als	voor-	en	achternaam	in	Frankrijk*.		

	

Een	donkere	buurvrouw	

De	 eigenaar	 van	 buitenplaats	 Ter	 Wegen	 of	
Clinkenberg	in	Sassenheim,	Eduard	Boode,	is	in	1799	
zelfs	 getrouwd	 met	 de	 Afro-Europese	 Catharina	
Bourda,	 een	 dochter	 van	 een	 vrijgemaakte	 slavin	
Polly	 en	 Joseph	 Bourda,	 de	 directeur-generaal	 van	
de	 kolonie	 Demerara	 (Guyana).	 Ook	 heeft	 hij	
meerdere	 zwarte	 bedienden,	 een	 bijzonderheid	 in	
die	 tijd.	 Eduard	 Boode	 verloor	 zijn	 vermogen	 door	
zijn	weelderige	leefstijl*.	

Foto:	chinees	gebouw	van	Ter	Wegen,	nu	boerderij	Klinkenberg	aan	de	
A44	

*[	Bron:	Sporen	van	de	slavernij	in	Leiden,	G.	Oostindië	en	K.	Fatah-Black,	2017].	

	

Johanna	van	Warmond		

Een	vrijgelaten	slavin	in	Paramaribo	kreeg	in	1844	de	naam	Warmond.	Vaak	noemden	de	vrijgelaten	
slaven	zich	naar	hun	plantage	of	de	slavenhouder.	Hoe	Johanna	aan	de	achternaam	Warmond	komt	
weten	we	niet	.	Haar	slavennaam	was	Jaba,	een	bekende	Afrikaanse	meisjesnaam.	
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Vluchtelingen	in	de	20e	eeuw	

Tijdens	 de	 Eerste	Wereldoorlog	 ontvangt	Nederland	 1	miljoen	 vluchtelingen	 vanuit	 België	 (op	 een	
bevolking	 van	 6	 miljoen)	 waarvan	 het	 merendeel	 weer	 naar	 huis	 zal	 terugkeren.	 Duitsland	 en	
Oostenrijk-Hongarije	 waren	 de	 verliezers.	 200.000	 Duitse	 vrouwen	 kwamen	 als	 dienstbodes	 naar	
Nederland.	150.000	voornamelijk	Hongaarse	kinderen	uit	Oostenrijk-Hongarije	 logeerden	 voor	drie	
maanden	bij	Nederlandse	gezinnen.	En	 in	de	aanloop	naar	de	Tweede	Wereldoorlog	komen	vanuit	
Duitsland	50.000	(Joodse)	vluchtelingen	naar	Nederland.		

Friederike	Kobilza		

Het	11-jarige	meisje	Friederike	Kobilza	komt	in	1919	uit	Villach	
(Zuid	Oostenrijk)	om	hier	bij	de	familie	Bergman	aan	te	sterken.	
De	 familie	Bergman	bewoont	de	boerderij	 in	de	Kogjespolder,	
een	 eiland	 tegenover	 Kaagdorp.	 Ze	 voelt	 zich	 erg	 thuis	 in	 het	
gastgezin,	 wil	 niet	 meer	 terug	 naar	 Oostenrijk	 en	 trouwt	 in	
1939	met	een	zoon	van	boer	Bergman.	

[Bron:	Vijfeeuwenmigratie.nl].	

	

Warmond	 ontving	 in	 de	 Eerste	 Wereldoorlog	 flink	 wat	
Belgische	 vluchtelingen.	 Ook	 ten	 gevolge	 van	 de	 Hongaarse	
opstand	 in	 1956	 kwamen	 vluchtelingen	 naar	 Warmond.	
Voorbeeld	is	Elvira	Fried,	getrouwd	met	Pieter	Geraedts.	

	

	

	

Vandaag	en	morgen	

Na	de	Tweede	Wereldoorlog	maakt	Nederland	een	tijd	van	economische	groei	door	en	maakt	daarbij	
dankbaar	gebruik	van	arbeiders	uit	Europa.	 In	eerste	 instantie	Duitsers,	 later	Spanjaarden,	Grieken	
en	 Italianen.	Vanaf	de	 jaren	60	domineren	Turken	en	 later	Marokkanen.	Ook	vinden	veel	 inwoners	
van	de	voormalige	koloniën	een	thuis	in	Nederland.	

De	 vrijzinnigheid	 van	 Nederland	 en	 de	 individuele	 vrijheid	 leidde	 tot	 het	 opnemen	 van	 allerlei	
vluchtelingen	 met	 vele	 vrijzinnige	 ideeën.	 Dat	 heeft	 het	 vrijzinnige	 karakter	 van	 Nederland	 weer	
verder	versterkt.	Nieuwe	inwoners	brachten	en	brengen	kennis,	kapitaal	en	nieuwe	denkbeelden	en	
religies	mee.	 Dit	 kan	 een	 samenleving	 behoorlijk	 in	 beroering	 brengen.	 De	 laatste	 jaren	 zien	 veel	
mensen	problemen	rond	migratie	groter	worden,	terwijl	de	geschiedenis	ons	ook	leert	dat	migratie	
kansen	en	voordelen	biedt.		

Met	dit	verhaal	over	de	herkomst	van	namen	in	Warmond,	laten	we	zien	dat	migratie	van	alle	tijden	
is.	 En	 daarom	heeft	 98%	 van	 de	Nederlanders	 buitenlands	 bloed,	 is	 9%	 van	 de	 Teylingers	westers	
allochtoon,	 is	5%	niet-westerse	allochtoon	en	 lijkt	een	“Echte	Warmonder”	niet	zozeer	diegene	die	
de	meeste	Warmondse	voorouders	heeft,	maar	vooral	diegene	die	echt	betrokken	is	bij	Warmond.		
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Hoofdstuk	2	-	Aanvullende	beschrijvingen	
	
Adellijke	achternamen	in	de	geschiedenis	van	Warmond:		

Maria	van	Mathenesse	(+/-	1485–1558)	

Mathenesse	 was	 een	 ambacht,	 later	 een	 gemeente,	 bij	
Schiedam.	 Van	 het	 kasteel	 van	 Mathenesse	 zijn	 nog	 altijd	
restanten	van	de	woontoren	te	zien.	Philips	van	Mathenesse	
trouwt	 in	 de	 15e	 eeuw	met	Maria	 van	 den	Woude,	 vrouwe	
van	Warmond,	Woude	en	Alkemade.	Hun	dochter	Maria	van	
Mathenesse	 trouwt	 rond	 1504	 met	 Jan	 van	 Wassenaar	
Duivenvoorde.	 Zij	 erft	 het	 kasteel	 van	 haar	 oom	 Jacob	 van	
den	Woude.		

In	de	 ruïne	van	de	oude	 toren	 ligt,	onder	een	grote	grafzerk	
begraven,	 Heer	 Nicolaas	 van	 Mathenesse.	 Zijn	 vrouw	 is	 Geertruida	 van	 Lockhorst.	 Hun	 dochter	
Jacoba	trouwt	in	1619	met	Jacob	van	Wassenaar	–	heer	van	Warmond.	

François	comte	de	Rayneval	(-1726)	

Renneval	 is	een	plaatsje	 in	Picardië,	 ten	noorden	van	Reims,	 in	Noord	Frankrijk.	François	comte	de	
Rayneval	 vluchtte	als	hugenoot	en	werd	 luitenant	 in	 Suriname,	waar	hij	 de	plantages	 Schoonoord,	
Maagdenburg,	 Picardië	 en	 Ponthieu	 bezat.	 De	 grond	 werd	 gratis	 verstrekt	 aan	 kolonisten,	 maar	
weinigen	gingen	op	dit	aanbod	in.	Een	groep	Franse	adellijke	hugenoten	op	de	vlucht	kwam	wel	naar	
Suriname.	En	hoewel	zij	zelf	of	hun	voorouders	gevlucht	waren	voor	onderdrukking	 lieten	zij	op	de	
plantages	het	zware	werk	verrichten	door	slaven.	

Hermine	Jacoba	de	Thoms	(1744–1814)		

Hermine	wordt	vrouwe	van	Warmond	na	het	overlijden	van	Cornelis	Pieter	baron	van	Leyden,	heer	
van	Warmond.	 Haar	 vader	 Frederik	 Thom	was	 de	 zoon	 van	 een	 herbergier	 en	 kleinzoon	 van	 een	
kleermaker	 uit	 het	 Duitse	 Giessen.	 Frederik	was	 een	 briljant	 diplomaat	 en	 omdat	 zijn	 eenvoudige	
komaf	hem	in	de	weg	zat,	verzon	hij	dat	zijn	grootvader	de	graaf	De	Thoma	was,	als	ware	hij	dus	van	
adellijke	Franse	afkomst.	Wat	moet	Frederik	gelukkig	zijn	geweest	dat	hij	alsnog,	 in	1725,	 tot	graaf	
werd	verheven	door	de	koning	van	Napels!	Hij	trouwde	met	de	dochter	van	de	beroemde	professor	
Boerhaave	 en	 was	 een	 verwoed	 verzamelaar	 van	 antieke	 oudheden,	 nu	 te	 zien	 in	 verschillende	
musea.	Zijn	dochter	trouwde	dus	met	Cornelis	baron	van	Leyden,	de	adellijke	en	puissant	rijke	heer	
van	Warmond.	

Twee	baronessen	van	Pallandt	

Frederik	August	van	Leyden	is	een	zoon	van	bovengenoemde	Cornelis	baron	van	Leyden	en	Hermina	
de	 Thom’s.	 Hij	 trouwt	met	 Augusta	 Leopolda	 Catharina	 baronesse	 van	 Pallandt.	 Helaas	 krijgen	 zij	
geen	 kinderen.	 Het	 huis	 overerft	 in	 1844	 op	 haar	 nicht	Woltera	 Geertruida	 van	 Pallandt.	 Deze	 is	
getrouwd	met	Hendrik	van	der	Wijck.	Twee	van	hun	dochters	zullen	met	een	graaf	trouwen	zoals	we	
verderop	 zullen	 zien.	 Het	 oud	 adellijke	 geslacht	 Van	 Pallandt	 stamt	 uit	 het	 hertogdom	 Gulik	 in	
Noordrijn-Westfalen.	 Het	 huis	 Pallandt	 is	 zeer	 recentelijk	 gesloopt	 samen	 met	 het	 dorpje	
Borschemich,	om	plaats	te	maken	voor	bruinkooldagbouw.		Zonde	toch?	
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Cornelis	Baron	de	Wijkerslooth	(1786–1851)	

Cornelis	 Ludovicus	 baron	 de	Wijkerslooth	 volgde	 de	 priesteropleiding	 in	Warmond.	Omdat	 hij	 van	
goede	komaf	was,	had	hij	eigen	appartementen	in	Warmond,	weg	van	de	gewone	jongens.	Later	was	
hij	hoogleraar	op	het	Grootseminarie	 in	Warmond	en	de	eerste	bisschop	van	de	Hollandse	zending	
toen,	na	eeuwen	van	calvinistisch	staatsgeloof,	de	katholieken	eindelijk	weer	openlijker	hun	geloof	
konden	belijden.	Hoewel	hij	sociaal,	bestuurlijk	en	intellectueel	tekort	zou	zijn	geschoten,	was	hij	wel	
de	grote	initiator	van	het	seminarie	en	daarmee	een	aanjager	van	de	Hollandse	zending	in	noordelijk	
Nederland.	 Cornelis	 is	 de	 enige	 bisschop	 met	 een	 adellijke	 titel	 buiten	 Limburg.	 Naast	 heer	 van	
Wijkerslooth	was	hij	ook	in	naam	heer	van	Schalkwijk	en	Weerdensteijn:	Wijkersloot	is	de	naam	van	
een	 brede	 sloot	 bij	 Wijk	 bij	 Duurstede.	 Wijkersloot	 is	 ook	 de	 naam	 van	 het	 verpleeghuis	 in	
Oegstgeest	 tegenover	 het	 Klein	 Curium,	 waar	 Cornelis	 baron	 de	 Wijkerslooth	 woonde.	 Hij	 was	
(titulair)	bisschop	van	Curium/Kourion	op	Cyprus,	vandaar.	

Graven	Leopold	en	Otto	Leopold	van	Limburg	Stirum	

De	 familie	 van	 Limburg	 Stirum	 stamt	 af	 van	 een	oud	 adellijk	 geslacht	 in	Duitsland.	Het	 graafschap	
Limburg	ligt	 in	Noordrijn-Westfalen.	Alle	nog	levende	familieleden	in	Nederland,	Duitsland,	Zweden	
en	België	stammen	af	van	graaf	Otto	Ernst-Gelder	(1685-1769).	Leopold	is	burgemeester	van	Leiden	
en	heer	van	Noordwijkerhout;	Otto	Leopold	wordt	burgemeester	van	Zutphen.	De	verre	neven	zijn	
respectievelijk	getrouwd	met	de	 zussen	Adolphina	en	Aleida	van	der	Wijck.	Aleida	koopt	met	Otto	
Leopold	huize	Oostergeest	 in	 1839;	Adolphina	 (vrouwe	 van	Warmond)	woont	met	 Leopold	op	het	
Huys	te	Warmont.	Beide	dames	overlijden	al	vrij	jong	in	1849.	

Van	Wickevoort	Crommelin	(1895-1940)	

In	 de	 16e	 eeuw	 vlucht	 de	 hugenoot	 Armand	 Crommelin	 uit	 Picardië,	 Frankrijk	
naar	 Kortrijk.	 Vandaaruit	 verspreidt	 de	 familie	 zich	 naar	 Zwitserland	 en	
Nederland.	 In	 1711	 is	 de	 naam	Wickevoort	 van	moederszijde	 toegevoegd.	 De	
familie	 is	niet	van	adel,	maar	woonde	oorspronkelijk	wel	op	een	Frans	kasteel.	
Gerard	Jan	van	Wickevoort	Crommelin,	sportcommissaris	bij	de	KNAC,	woonde	
in	Warmond	en	is	het	eerste	oorlogsslachtoffer	in	Nederland	(10	mei	1940).	Hij	
ligt	 begraven	 bij	 de	 oude	 toren.	 Gerard	 Jan	 was	 getrouwd	 met	 Marie-Louise	

Teixeira	de	Mattos,	groot	meesteres	van	koningin	Juliana	en	koningin	Beatrix.	Zij	 is	een	telg	uit	een	
joods	Portugese	en	later	adellijk	geslacht.		

Jonkheer	Louis	Von	Fisenne	(1911–1990)	 	

Von	 Fisenne	 is	 Belgische	 adel	 uit	 Luik	 (de	 Fisen).	 Van	 Aken	 kwam	 de	
welgestelde	 familie	 naar	 Rijswijk.	 Jonkheer	 Louis	 von	 Fisenne	 was	 na	 de	
Tweede	 Wereldoorlog	 burgemeester	 van	 Warmond	 en	 Hengelo,	 en	
waarnemend	 dijkgraaf	 van	 Rijnland.	 Hij	 trouwde	 met	 Beatrix	 barones	 Van	
Voorst	 tot	 Voorst.	 Zijn	 grootvader	 was	 Eerste	 Kamerlid	 voor	 de	 rooms-
katholieke	staatspartij.		
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Enkele	professoren	van	het	seminarie	met	“vreemde	namen”:		

	
Mgr.	Theodore	Borret	

Het	geslacht	Borret	 is	afkomstig	uit	België	(Tilleur).	De	achternaam	komt	van	Lambert	of	Lamboret.	
Voorvader	 Hubertus	 kwam	 in	 de	 17e	 eeuw	 naar	 Dordrecht	 als	 wijnverkoper.	 De	 familie	 deed	
bestuurswerk	 in	Oost	Brabant,	omdat	elders	voor	katholieken	geen	publiek	ambt	beschikbaar	was.	
De	 vader	 van	 Theodorus	 was	 de	 conservatieve	 gouverneur	 van	 Oost-Brabant.	 Theodore	 Borret	
(1812)	was	hoogleraar	aan	het	Grootseminarie.	Een	jongere	broer	werd	minister	van	Justitie.	
	
Mgr.	Josef	Michaël	Chedeville	

De	uit	Mechelen	afkomstige	Josef	Michaël	Chedeville	(ook	geschreven	als	Chez	de	Ville)	was	
hoogleraar	(1804)	en	president	(1812)	van	het	Warmondse	Seminarie.	Toen	hij	in	maart	1839	werd	
ontslagen	werd	hem	door	Van	Wijkerslooth	huisvesting	aangeboden	in	zijn	buitenplaats	Duinzigt.		
	
Mgr.	Willem	Nolet	(1885-1965)	benoemd	tot	geheim	kamerheer,	een	pauselijke	eretitel	

De	naam	Nolet	komt	veel	voor	in	België	en	Nederland	en	is	een	Franstalige	afgeleide	van	Arnoldus.	
Willem	Nolet	was	professor	in	de	kerkgeschiedenis	bij	het	Grootseminarie.	
	
Mgr.	Henricus	Josephus	Maria	Taskin	

Taskin	wordt	in	1865	in	Haarlem	geboren.	Hij	is	vanaf	1906-1939	president	van	het	
Grootseminarie	 in	 Warmond.	 De	 familienaam	 Taskin	 komt	 voor	 in	 Frankrijk	 en	
België	en	 is	afgeleid	van	Tasquin,	wat	weer	van	de	 jongensnaam	Istas=Eustachius	
komt.	

	

	

Martinus	Joseph	(Tinus)	Wenners	

In	 1868	 verhuist	 de	 grootvader	 van	 Tinus	 Wenners,	 vanuit	 een	 plaatsje	 nabij	 Munster,	 naar	
Medemblik	waar	hij	een	manufacturenwinkel	begint.	Ook	de	ouders	van	Titus	Wenners	hadden	zo’n	
winkeltje	in	Rustenburg	bij	Alkmaar.			

Na	 de	 lagere	 school	 gaat	 Tinus,	 met	 financiële	 steun	 van	
familie	in	Rotterdam,	studeren	in	Heemstede	(Kleinseminarie	
Hageveld)	en	Warmond	 (Grootseminarie).	Hij	wordt	 in	1936	
tot	 priester	 gewijd.	 In	 1937	 wordt	 hij	 door	 het	 bisdom	
uitgezonden	 naar	 Rome,	 waar	 hij	 3	 jaar	 theologie	 (moraal)	
gaat	 studeren.	 Tijdens	 de	 2e	 wereldoorlog	 dient	 Tinus	 als	
kapelaan	aan	het	Begijnhof	 in	Amsterdam.	In	1945	wordt	hij	
benoemd	 tot	 professor	 aan	 het	 Philosoficum	

(Grootseminarie)	 te	 Warmond.	 Dat	 blijft	 hij	 tot	 1965,	 als	 hij	 wordt	 benoemd	 tot	 pastoor	 in	
Bloemendaal.	 Tinus	 wordt	 door	 zijn	 ooms	 en	 tantes	 als	 de	 trots	 van	 de	 familie	 beschouwd.	 (uit:	
geschiedenis	van	de	familie	Wenners	in	Nederland,	Cr.	PW)		
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Hoofdstuk	3	-	Bekende	Warmondse	achternamen	
	

Warmondse	 achternamen	 (>25)	 die	 in	 de	 gemeente	 Teylingen	 meer	
voorkomen	dan	elders	in	Nederland:	

Achternaam	 	 	 Teylingen	 	 %	van	het	totaal	
.	 	 	 	 2007	 	 	 in	Nederland	

1e	 Beugelsdijk	 	 30	 	 	 10	%	

2e		 Duijnhoven	 	 27	 	 	 45	%	

3e	 van	Seggelen	 	 28	 	 	 6,4	%	

4e		 Sikking	 	 	 35	 	 	 8,5	%	

5e	 van	Stijn	 	 26	 	 	 3,7	%	

6e		 de	Vroomen	 	 34	 	 	 6,5	%	

7E		 van	Winsen	 	 71	 	 	 14	%		

8e		 Zwetsloot	 	 90		 	 	 10	%	

	

Meest	voorkomende	Warmondse	achternamen	in	Teylingen:		
	
1e		 van	Dam	 	 165	 	 	 1	%		

2e		 van	Dijk	 	 167	 	 	 0,3	%	

3e		 van	Egmond	 	 124	 	 	 2,5	%	

4e		 van	der	Geest	 	 108	 	 	 	5	%	

5e		 Heemskerk	 	 253	 	 	 5	%	

6e		 van	der	Hulst		 	 113	(2e	na	A’dam	127)	 4,5	%		

7e		 Kortekaas	 	 136	 	 	 6,5	%	

8e		 	van	Rijn	 	 123	 	 	 1,5	%	

9e		 Warmerdam	 	 138	 	 	 6	%		

De	naam	Van	Warmerdam	komt	250	keer	voor	in	Nederland,	maar	niet	in	Teylingen.	

De	naam	Warmond	(vanaf	eind	14e	eeuw	)	komt	10	keer	voor,	verdeeld	over	Leiden	en	Dongen.	

	

(gegevens	afkomstig	van	www.cbgfamilienamen.nl)	

	

Al	deze	Warmondse	achternamen	zullen	we	nu	uitgebreid	bespreken.		
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Familiegeschiedenis	van	typisch	Warmondse	achternamen:	
	
Beugelsdijk	

Jacob	Albertsz.	Beugelsdijk	 (geboren	 rond	1684)	woont	 aan	de	Hooge	Rijndijk	 te	 Soeterwoude.	Hij	
trouwt	driemaal.	De	Warmondse	familie	Beugelsdijk	stamt	af	van	Antonius	(Teunis),	die	een	zoon	is	
van	Jacobs	tweede	vrouw	Dijna	Jonker.	Diens	achterkleinzoon	Johannes	Beugelsdijk	(geboren	in	1831	
in	 Voorhout)	 verhuist,	 een	 jaar	 voor	 zijn	 huwelijk,	 van	 Alkemade	 naar	 Warmond,	 waar	 hij	
metselaar/timmerman	 is.	 Zijn	bruid	Elisabeth	Gerarda	van	Winsen	komt	vanuit	 Schiedam	ook	naar	
Warmond.	Het	echtpaar	krijgt	12	kinderen.	Johannes	overlijdt	in	1905,	74	jaar	oud.	
Van	sommige	nakomelingen	weten	we,	dankzij	de	middenstandslijst	van	Warmelda,	iets	meer.	
Zo	had	je	van	ca.	1917	tot	na	1967	het	bedrijf	van	de	Gebroeders	G.	en	B.	Beugelsdijk	–	een	metsel-	
en	 timmerbedrijf;	 tot	 circa	 1951	 aannemer	 L.J.	 (Leen)	 Beugelsdijk	 en	 in.	 de	 jaren	 30	 op	 Baan	 99B	
(tegenwoordig	Baan	3a)	groenten-	en	fruithandel	‘Valencia’,	van	B.	Beugelsdijk.	
En	dan	was	er	nog	Antoon	(Toon)	Beugelsdijk	 (metselaar)	die	 in	
1946	 het	 voormalige	 clubgebouwtje	 van	 de	 ijsclub	 aan	 de	
Beatrixlaan	koopt.	Het	gebouwtje	stond	op	de	plek	waar	vroeger	
de	tuin	van	Onderwater	was	en	 later	van	Stijnman	Het	was	ook	
de	plek	waar	je	’s	zomers	roeiboten	kon	huren	
Tot	 1990	 heeft	 hij	 hier	 gewoond,	 samen	 met	 zijn	 vrouw	 Gré	
Staffeleu.	 Het	 huis	 bestaat	 niet	 meer,	 maar	 er	 is	 een	 mooie	
aquarel	van	Aad	Mustert	die	laat	zien	hoe	het	huisje	van	Toon	en	
Gré	er	uit	heeft	gezien.	

Familie	Van	Dam	

Kees	Huijge	 van	Dam	 (officieel	 Cornelis	Huijgenszoon)	 is	
geboren	in	Noordwijk.	In	1763	trouwde	hij	met	Antje	Jans	
Meerburg	uit	 Sassenheim.	Kennelijk	heeft	het	 jonge	 stel	
meteen	na	hun	huwelijk	voor	Warmond	gekozen,	want	al	
hun	kinderen	(ze	kregen	er	7)	zijn	 in	Warmond	geboren.	
Vier	 generaties	 later	 vinden	 we	 zijn	 nazaat	 Hein	
(Henricus)	 van	 Dam	 (1884-1961)	 terug	 als	 groenteman,	
waarvan	 de	 winkel	 te	 vinden	 was	 op	 de	 Herenweg	 39	

(voor	1926	eigendom	van	de	familie	Van	Stijn).	(Foto	Jo	en	Truus)		

Hein	(Henricus)	woonde	met	zijn	gezin	aan	de	Lockhorstlaan	op	no.	7.	Op	de	begane	grond	stonden	
de	 karren	 om	 de	 groenten	 uit	 te	 venten;	 het	 gezin	 van	
Van	 Dam	 woonde	 er	 boven.	 Achter	 het	 huis	 lag	 de	
moestuin,	toen	de	Sweilandstraat	nog	niet	bestond	(die	is	
aangelegd	 in	de	 jaren	 ’50).	Hein	had	twee	zoons,	Gerard	
en	Thijs,	die	 later	de	winkel	overnamen.	Gerard	stond	 in	
de	winkel,	terwijl	Thijs	met	zijn	paard	en	wagen	door	het	
dorp	 ging	 om	de	 groenten	 te	 verkopen.	De	 zaak	 is	 later	
overgenomen	 door	 Gerards	 neef	 Jos,	 terwijl	 zijn	 oudste	
broer	 Hennie	 (beiden	 zijn	 zoons	 van	 Thijs)	 een	
groentewinkel	had	op	Dorpsstraat	86.	



	

22	
	

Familie	van	Dijk	

Hendrik	 van	 Dijk	 uit	 Heerenveen	 trouwde	 in	 Warmond	
met	 Aaltje	 van	 Egmond.	 Zijn	 zoon	 Matthijs	 (1747),	
scheepsbouwer	 bij	 de	 scheepmakerij	 op	 de	
Scheepmakersdam	 20,	 kocht	 deze	 van	 neef	 Arie	 van	
Egmond	 in	 1790.	 Matthijs	 had	 een	 tijd	 een	
zwavelstokjesfabriek	 naast	 zijn	 werf	 en	 een	 kleine	
christelijke	 sekte,	 die	 op	 zijn	werf	 woonde.	 Op	 de	werf	
werden	 schouwen,	 rijnschepen	 en	 roeiboten	

vervaardigd.	 In	 1877	 werd	 de	 werf	 door	 Arend	
van	Dijk	 (1837),	 timmerman	 in	Noordwijkerhout,	
verkocht.	 Later	 zou	 Schakenbos	 deze	 werf	
overnemen.		

Willem	 van	 Dijk	 was	 de	 baas	 van	 de	 Avro	
(autoverhuur	en	reparatie	onderneming),	bekend	
als	 taxi-	 en	 transportbedrijf	 (zie	 foto).	 Zoon	
Willem	 had	 na	 de	 oorlog	 een	 taxibedrijf	 en	
verzorgde	de	rijlessen	in	het	dorp.	
	

Familie	Duijnhoven	

Het	is	grappig	om	te	zien	hoe	achternamen	nog	kunnen	veranderen.	De	naam	Van	Duijnhoven	komt	
al	eeuwen	voor	rond	Uden	en	Helmond.	Zo	verliest	de	naam	onderweg	naar	Warmond	het	woordje	
van.	 Oudst	 bekende	 voorvader	 is	 Thomas	Dirkz.	 van	Duinhoven	 (1485-1550)	 uit	 Lieshout.	 Cornelis	
van	 Duijnhoven	 (Noordwijkerhout	 1760-Warmond	 1803),	 woont	 in	 Voorhout	 en	 is	 getrouwd	met	
Keetje	(Cornelia)	Hassing	uit	Warmond	en	laat	van	in	zijn	achternaam	weg.		

Zo	ontstaat	een	nieuwe	 tak,	de	 familie	Duijnhoven.	 Zijn	oudere	 zus	 Jannetje	 (Johanna)	Duijnhoven	
trouwt	met	watermolenaar	Dirk	Hassing	in	Warmond,	een	oudere	broer	van	Cornelia,	de	vrouw		van	

Cornelis	 Duijnhoven.	 Cornelis’	 zoon	 Johannes,	
geboren	 in	 Sassenheim,	 wordt	 schoenmaker	 in	
Warmond.	 Hij	 trouwt	 met	 Maria	 de	 Groot	 uit	
Zoeterwoude.	 In	 1821	 wordt	 Cornelia	 geboren.	
Zij	is	de	eerste	kruidenier	op	Dorpsstraat	32,	in	de	
schoenmakerij	 van	 haar	 vader.	 Zij	 wordt	 later	
opgevolgd	 door	 haar	 broer	 Theodorus	 (geb.	 in	
1829).	 De	 winkel	 heet	 achtereenvolgens	 De	
Kruibo,	Attent	en	Spar.	

(foto:	Arie	van	Duijnhoven,	kastelein	van	het	Stationskoffiehuis	met	Christine	Warnars,	zijn	vrouw)		
	

Familie	Van	Egmond	

Al	sinds	de	17e	eeuw	zien	wij	de	naam	Van	Egmond	opduiken	in	Warmond,	maar	niet	alle	families	die	
Van	 Egmond	 heten	 en	 in	Warmond	wonen	 hebben	 dezelfde	 stamvader.	 Zo	 heb	 je	 de	 familie	 van	
Theo	en	Fer	van	Egmond.	Fer	was	gids	bij	de	VVV	Warmond	en	kon	de	mooiste	verhalen	vertellen	
over	zijn	woonplaats	terwijl	Theo	 in	het	bestuur	zat.	 ‘Echte’	Warmonders	zou	 je	zeggen	.	Toch	was	
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het	pas	het	werk	van	hun	vader	Willem	Hendricus	van	Egmond,	geboren	in	1911	in	Alphen	aan	den	
Rijn,	die	de	familie	naar	Warmond	bracht.	Hij	was	smid	van	beroep	en	toen	de	stalen	buizenfabriek	
Renania	verhuisde	naar	Arnhem,	kwam	vader	Willem	werken	bij	Padox.	Zijn	kinderen	zijn	geboren	in	
Warmond.	

Opvallend	bij	deze	familie	is	dat	zij	voortdurend	rondom	Warmond	hebben	gewoond.	We	noemden	
al	 Alphen	 aan	 den	 Rijn,	 maar	 we	 vonden	 ook	 Oegstgeest,	 Leiderdorp,	 Voorschoten,	 Hoogmade,	
Leiden,	Rijnsburg	en	Oudenvliet	(Rijnsburg?).		

De	oudste	voorvader,	 Joost	van	Egmond	 is	 in	het	 jaar	1425	geboren	 in	Oegstgeest.	Zijn	 zoon	Dirck	
Joosten	‘de	Jonge’	van	Egmond	was	ambachtsbewaarder	te	Oegstgeest	en	bouwman	achter	het	St.	
Catharina	 Gasthuis.	 Een	 andere	 voorvader	 Gijsbert	 Dircksz.	 (1490-1561)	 was	 boer	 in	 Rijnsburg	 en	
Gerrit	Dirksz		(±	1585-1652)	was	vlasser	van	beroep.	Als	je	rekent	vanaf	Willen	Hendricus	van	Egmond	
kun	 je	15	generaties	terug	tellen	om	bij	 Joost	van	Egmond	uit	 te	komen.	Bijna	niemand	kan	zoveel	
voorvaderen	vinden,	dus	alleen	al	daarom	is	deze	familie	heel	bijzonder.	

De	lijn	gaat	dus	terug	tot	1425,	maar	komt	nog	niet	uit	in	Egmond.	Blijkbaar	is	de	familie	nog	ouder.		
In	de	middeleeuwen	zien	we	ook	de	bekende	adellijke	heren	van	Egmond,	die	in	kringen	van	de	graaf	
van	Holland	verkeerde.	 Jacob	XII	 van	den	Woude	 (1278	 -	1302),	heer	van	Warmond,	 trouwde	met	
Sophia	van	Egmond.	Zij	woonden	op	voorloper	van	het	Huys	te	Warmond	dat	achter	de	oude	toren	
lag.	Of	de	familie	van	Egmond	dan	misschien	adellijke	voorvaderen	heeft?	Waarschijnlijk	niet.	

Familie	van	der	Geest	

Alle	Warmondse	families	Van	der	Geest	stammen	af	van	Huybrecht	Dircxz,		die	rond	1520	is	geboren	
in	Wassenaar.	 De	 boerderij	 van	 kleinzoon	 Leendert	 Dircx	 (1575-1637),	met	 22	morgens	 land,	was	
gelegen	 aan	De	Hooge	Geest,	waarschijnlijk	 komt	hun	 achternaam	daar	 vandaan.	Na	de	dood	 van	
Leendert	vinden	we	zoon	Pieter	 (1611-1681)	 in	Voorschoten.	De	 familie	 is	 zeker	niet	honkvast.	Als	
geboorte-	en	overlijdensplaatsen	komen	ook	Zoeterwoude,	Oude	Ade,	Alkemade	en	Zwammerdam	
voor,	afgewisseld	met	Warmond.	
De	eerste	echte	Warmonder	was	Ari	Jacobse	van	der	Geest	(1732-1795)	die,	door	zijn	huwelijk	met	
Marijtje	Pieters	Vromesteijn,	boer	wordt	op	de	hoeve	‘Het	Klaverblad’	aan	het	Vennemeer.	

Eén	 van	 zijn	 nazaten	 Christianus	 van	 der	 Geest	 wordt	 pachter	 van	 Wasbeeklaan	 31.	 Zijn	 achter-
achterkleindochter	Lisa	van	der	Geest	 is	een	bekende	 langeafstandschaatsster.	Zij	won	o.a.	 in	2017	
de	Alternatieve	Elfstedentocht	op	de	Weissensee	in	Oostenrijk.	
[Bron:	Het	boek	“Geestverwanten”	door	Theo	van	der	Poel]	

Familie	van	Grieken	(14e	eeuw)	

De	oudste	Van	Griekens	worden	vermeld	in	het	midden	van	de	14de	eeuw.	Zij	zijn	een	zijtak	van	de	
familie	van	de	heren	van	Warmond,	zoals	blijkt	uit	het	feit	dat	zij	hetzelfde	wapen	voerden.		

Het	familiewapen	van	de	Van	Griekens	bevat	echter	ook	iets	extra’s:	een	schuine	bastaardstreep.	De	
allereerste	Van	Grieken	is	dan	ook	een	buitenechtelijk	kind	van	de	heer	van	Warmond	Jacob	van	den	
Woude.	Als	 leenheer	van	zijn	vader	moet	Jan	van	Grieken	(evenals	 leenheer	Dirk	Hoogstraten)	een	
“lans”	van	vijf	man	aanvoeren	in	het	500	man	sterke	Hollandse	leger,	dat	vecht	voor	Karel	de	Stoute,	
de	 hertog	 van	 Bourgondië.	 Het	 is	 dan	 niet	 ongebruikelijk	 een	 bastaardzoon	 als	 vervanger	 aan	 te	
wijzen	 voor	 het	 leger.	 Aangezien	 'Grieken'	 in	 die	 dagen	 (1356)	 de	 naam	 is	 van	 een	 deel	 van	 het	
toenmalig	dorp	Rijnsburg,	is	het	mogelijk	dat	een	moeder	daar	woonachtig	was	
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.Vanwege	hun	verwantschap	met	de	heren	van	Warmond	krijgen	
de	 Van	 Griekens	 bezittingen	 van	 dezelfde	 heren.	 Zo	 worden	 de	
Van	 Griekens	 in	 de	 14de	 eeuw	 expliciet	 vermeld	 in	 bezit	 van	
landerijen	 in	 Esselijkerwoude	 (heden	 Woubrugge),	 wat	 het	
voorvaderlijk	bezit	van	de	heren	van	Warmond	is.	Uiteindelijk	zijn	
de	 Van	 Griekens	 uitgezwermd	 naar	 heel	 Rijnland	 en	 ook	 naar	
Haarlem	en	omstreken.		
Ook	 daar	 weer	 blijkt	 de	 verwantschap	 uit	 het	 voeren	 van	
hetzelfde	wapen.	Uiteraard	zijn	er	in	de	loop	der	tijd	ook	een	paar	
nieuwe	families	Van	Grieken	ontstaan,	die	niet	met	de	oude	Van	
Griekens	 verwant	 zijn,	 of	 althans:	 verwantschap	 kan	 (nog?)	 niet	
worden	 aangetoond.	 Toch	 zijn	 circa	 60%	 van	 de	 huidige	 Van	
Griekens	 met	 zekerheid	 afstammelingen	 van	 de	 heren	 van	

Warmond.	Daarmee	behoren	de	van	Griekens	tot	de	oudste	families	van	Warmond.		

Heel	veel	verder	 terug	kunnen	wij	niet	gaan.	Alleen	van	Nannekin	van	Warmond	en	Gerard	Duker,	
beide	genoemd	in	1285,	vinden	we	nog	lang	nakomelingen	terug,	respectievelijk	in	de	16e	en	de	19e	
eeuw.	Waarschijnlijk	stroomt	ook	het	bloed	van	deze	heren	nog	door	menig	Warmonder.	

(bron	Mathieu	Fannee/A.G.	van	der	Steur)		 	 	 (Teylingen	24,	Amsterdam	35)			

Familie	Heemskerk	

De	 oudst	 bekende	 Heemskerk	 is	
Matheus	 Cors	 Heemskerk,	 geboren	 in	
1570	 in	 Heemstede.	 Hij	 is	 zowel		
Schepen	 van	Heemstede,	 landman	 en	
vanaf	1599	soldaat	van	de	dorpsmilitie	
in	 Heemstede.	 Twee	 	 zoons	 zijn	 ook	
Schepen	 van	 Heemstede.	 De	 jongste	
zoon	 Hendrik	 wordt	 later	 Schepen	 in	
Noordwijkerhout.	 	 Zijn	 achter-	
achterkleinzoon	 Leonardus	 is	 de	

eerste	Warmondse	Heemskerk.	Hij	koopt	in	1803	boerderij	Weltevreden	bij	het	bos.	Het	scheelt	niet	
veel	 of	 de	 familie	 Heemskerk	 in	 Warmond	
sterft	 uit.	 Leonardus	 overlijdt	 namelijk	 al	 2	
maanden	 na	 het	 huwelijk	 met	 Helena	
Langeveld,	die	op	dat	moment	al	zwanger	is	en	
later	 het	 leven	 schenkt	 aan	 een	 zoon.	 Deze	
zoon,	 Leendert,	 genoemd	 naar	 zijn	 vader,	
trouwt	de	dochter	van	een	voorname	boer	uit	
Wijk	 aan	 Duin	 (Beverwijk).	 In	 1859	 is	 de	
boerderij	 herbouwd.	 Het	 is	 een	 vaarboerderij	
met	 zoveel	 land	 (rond	 26	 ha.)	 in	 de	
Klinkenbergpolder	 en	 de	 Zwanburgerpolder,	
dat	op	het	dak	van	de		
Boerderij	Heemskerk,	Beatrixlaan	14	(naast	het	bos	Huys	te	Warmond).	Links	de	in	1918	afgebroken	wagenschuur.	VLNR	Pietje	Heemskerk,	
Aagt	Rotteveel	(vrouw	van	Leen	Heemskerk),	Leen	Heemskerk,	Rika	Nijssen	(vrouw	van	Piet	Heemskerk),	Piet	Heemskerk	(bron:	Warmelda).	

Zegel	 van	 de	 Warmondse	 schout	 Jan	 van	
Grieken,	1399	
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boerderij	 een	 luidklok	wordt	 geplaatst	 om	 de	 arbeiders	 te	waarschuwen	 als	 het	 schafttijd	 is.	 Ook	
boerderij	De	Boschhoeve,	aan	de	Herenweg,	behoort	 toe	aan	deze	 familie.	De	boerderij	 is	 in	1918	
gebouwd	 door	 Leendert,	 die	 daarvoor	 o.a.	 	 de	 stenen	 en	 de	 deuren	 gebruikt	 van	 de	 schuur	 van	
boerderij	Weltevreden,	die	dan	eigendom	 is	van	zijn	broer	Petrus.	 In	de	 familie	Heemskerk	komen	
meerdere	beroepen	voor		bakker,	boeren,	bollenkwekers	en	smid.	
	
Familie	Van	der	Hulst	

Pieter	 (geboren	 rond	1535)	 is	de	 stamvader	van	deze	 familie,	 al	 is	het	onwaarschijnlijk	dat	hij	 zich	
ooit	Van	der	Hulst	heeft	genoemd.	Hij	was	waarschijnlijk	lijndraeyer	(=	touwslager)	en	kwam	mogelijk	
uit	Noordwijk.	Dat	namen	nog	niet	zo	vast	stonden	blijkt	uit	zijn	nakomelingen.	Zoon	Maerten,	ook	
lijndraeyer,	noemde	zich	De	Comen	(ook	d’Come)	evenals	zijn	kleinzoon	Adriaen.	

De	zoon	van	Adriaen,	Jacob,	noemde	zich	als	eerste	Van	der	Hulst	Alias	Boot.	Daarna	verdween	Alias	
Boot	en	bleef	alleen	Van	der	Hulst	over.	Als	beroep	staat	bij	Jacob	vermeld	dat	hij	waarschijnlijk	iets	
met	boten	had,	vandaar	Alias	Boot.	Waar	de	naam	“Van	der	Hulst”	vandaan	komt	hebben	we	niet	
kunnen	 achterhalen.	 Alle	 families	 Van	 der	 Hulst	 uit	Warmond	 zijn	 aan	 elkaar	 verwant,	 al	moet	 je	
soms	 ver	 terug	 om	 uit	 te	 komen	 bij	 de	 gezamenlijke	 voorvader.	 Voor	 één	 van	 de	 families	 is	 dat	
Cornelis	 (Krelis)	 Jacobs	 van	 der	 Hulst,	 geboren	 in	 1679.	 Voor	 een	 andere	 familie	 is	 dat	
bovengenoemde	 Jacob	 Jacobsz.	 Van	 der	Hulst	 Alias	 Boot,	 die	waarschijnlijk	 geboren	 is	 rond	 1670.	
Voor	weer	anderen	is	dat	Cnelis,	geboren	in	1702	of	Teunis,	geboren	in	1705.	Een	echte	Warmondse	
familie	Van	der	Hulst	is	het	gezin	van	Jacobus	(Jaap),	geboren	in	1885	in	Aalsmeer	en	getrouwd	met	
Helena	Sikking	uit	Warmond.	De	familie	Sikking	wordt	verderop	besproken.	Jaap	is	bloemistarbeider	
bij	Machen	in	Warmond.	

In	de	middenstandlijst	van	Warmelda	vinden	we	naast	Van	der	Hulst	ook	Van	Hulst:	
We	noemen	Hein	van	der	Hulst,	die	zo	rond	1900	poldermeester	was	van	de	Zwanburgerpolder.	
In	 1911	 kocht	Henk	 van	Hulst,	 verkoper	 van	motorolie	 en	benzine,	 een	 rondvaartbootje.	Daarmee	
staat	hij	aan	de	wieg	van	het	bekende	rondvaartbedrijf	Van	Hulst.		
Zo	 had	 je	 de	 Rijwielhandel	 van	 Hendrik	 (Henk)	 van	 Hulst,	 later	 opgevolgd	 door	 zijn	 zoon	 Piet.	 De	
rijwielhandel	was	vanaf	tenminste	1924	tot	1984	te	vinden	op,	Dorpsstraat	99.	
Op	Dorpsstraat	90	vinden	we	van	1938	tot	na	1982	café	Sport	Hendrikus	van	der	Hulst,	 later	Hotel	
café	slijterij	de	sport	van	Th.	A.	Van	Hulst	
Op	Dorpsstraat	108	vinden	we	rond	1968	de	kruidenierswinkel	van	Jo	van	der	Hulst-Roest.	
	
Familie	Kortekaas	

De	 geschiedenis	 van	 de	 familie	 Cortecase/	
Kortekaas	 laat	 zich	 construeren	 aan	de	hand	 van	
de	 huwelijken	 en	 geboortedata	 van	 de	 kinderen.	
De	 eerste	 6	 generaties,	 met	 als	 oudste	 Frans	
Coppe	 geboren	 rond	 1565,	 vinden	 we	 terug	 in	
Wassenaar.	 Zijn	 kleinkinderen	 noemden	 zich	
Coppe-Cortecaes.	 Later	 gewoon	 Cortecaes	
oftewel	Kortekaas.	Coppe	komt	van	Jacob,	net	als	
bij	 de	 familie	 Koppers.	 De	 eerste	 Warmondse	
Kortekaas,	 Pieter	 Jansz.	 Kortekaas,	 geboren	 in	
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Wassenaar	in	1738,	trouwt	met	Antje	van	der	Son/Zon	uit	Warmond.	Hun	kinderen,	ze	hebben	er	10,	
zijn	 nog	 allemaal	 geboren	 in	 Sassenheim	voor	 ze	naar	Warmond	 verhuizen.	Via	 een	uitstapje	naar	
Alkemade,	 waar	 zoon	 Hendrik	 (1776	 -	 1861)	 gaat	 wonen	 door	 zijn	 huwelijk	 met	 Trijntje	 van	 der	
Geest,	komt	de	familie	Kortekaas	toch	weer	in	Warmond	terecht	en	is	daarna	niet	meer	weggegaan.	
De	 familie	 woont	 dus	 al	 een	 kleine	 2	 eeuwen	 in	 Warmond.	 We	 vinden	 vervolgens	 Cornelis/Kees	
Kortekaas,	 in	1838	geboren	in	Warmond,	bouwknecht	(foto	tweede	van	rechts)	en	analfabeet	(veel	
mensen	kunnen	 in	die	 tijd	overigens	niet	 lezen	en	schrijven)	met	10	kinderen.	Zijn	 jongste	dochter	
Catharina	legt	de	eerste	steen	van	het	nieuwe	huis	dat	Cornelis	 laat	bouwen.	Het	heet	“Wist	 ik	het	
maar…”	en	is	te	vinden	op	Herenweg	no.8.	Zijn	oudste	dochter	Anna	trouwt	met	Arnoldus	van	Noort,	
de	overgrootvader	van	André	van	Noort,	onze	bekende	gemeentearchivaris.	
	
Familie	Van	Moorsel	

De	 naam	 Van	Moorsel	 zien	we	 veel	 in	 Noord-Brabant,	 vooral	 rond	 Deurne.	 Daar	 ligt	 dan	 ook	 het	
eeuwen	 oude	 gehuchtje	 Moorsel.	 Hoe	 de	 eerste	 Van	 Moorsel’s	 in	 de	 kuststreek	 terechtkwamen	
weten	 we	 niet.	 De	 voorouders	 van	 de	 Warmondse	 familie	 Van	 Moorsel	 zijn	 afkomstig	 uit	
Sassenheim,	Noordwijkerhout	en	Heemstede.	De	oudste	voorouder	is	Joseph	van	Moorsel,	geboren	
in	 1769	 in	 Heemstede.	 Hij	 trouwt	 Gerritje	 Smit,	 geboren	 in	 Haarlem.	 Zoon	 Arie	 (1808-1870)	 is	
landbouwer	 op	 “Houtlust”	 aan	 de	 Leidsevaart	 in	 Noordwijkerhout.	 De	 familie	 Van	Moorsel	 wordt	
‘echt’	Warmonds,	wanneer	de	gebroeders	Theo	en	Arie	 in	1927	een	bollenschuur	bouwen	aan	het	
Oosteinde	11a	en	van	veehouders	op	boerderij	Knorrenburg	in	Sassenheim,	bollenboeren	worden.	

Omdat	de	liefde	voor	het	vee	het	wint	van	de	bloembollen,	worden	na	de	Tweede	Wereldoorlog	de	
stellingen	 op	 de	 benedenverdieping	 verwijderd	 en	 verbouwd	 tot	 stal.	 Het	 bovenste	 deel	 blijft	
beschikbaar	 voor	 de	 bollen,	 zodat	 je	 een	 gecombineerde	 bollenschuur/veestal	 krijgt.	 Veel	mensen	
kennen	Arie	junior	(de	zoon	van	Arie)	nog	van	de	schaatsclub	en	zijn	niet	aflatend	enthousiasme	voor	
de	Schippertjesdagen.	Hij	 is	het	die	in	1963	als	één	van	de	eersten	in	Warmond	een	camping	sticht	
op	het	weiland	achter	en	naast	zijn	woning.	Kamperen	bij	de	boer	is	dan	in	Nederland	in	opkomst.	De	
zoon	 van	 Arie,	 Toon	 van	 Moorsel,	 verandert	 de	 stal/bollenschuur	 in	 een	 campingwinkel	 met	
recreatieruimte	t.b.v.	de	camping	met	de	naam	Rianto.	Nu	beheren	Lidia,	de	dochter	van	Toon,	en	
haar	man	de	camping.	
	
Familie	Van	Noort	

De	 naam	 van	 Van	 Noort,	 Van	 Noord	 of	 Van	 Noordt	 komt	 van	 oudsher	
veelvuldig	 in	 de	 Leidse	 regio	 voor.	 Het	 is	 niet	 geheel	 duidelijk	 waar	 de	
naam	precies	 vandaan	 komt,	maar	 het	 is	mogelijk	 een	 afgeleide	 van	 het	
oude	 adellijke	 geslacht	 Van	 Noorde	 of	 een	 afkorting	 van	 Noortwijck	
(Noordwijk).		

Van	de	 tak	van	André	van	Noort	 is	de	oudst	bekende	stamvader	Harmen	
Claesz.	 van	 Noort	 (ca.	 1540	 -	 ca.	 1611).	 Hij	 was	 smid	 te	 Rijnsburg.	 Zijn	
nazaat	 Huyg	 Huygensz.	 van	 Noort	 (ca.	 1648-ca.1718)	 trouwde	 op	 25	
november	1674	 te	Warmond	met	Neeltge	 Jacobsdr.	 van	der	 Son.	 Zij	was	
een	geboren	en	getogen	Warmondse.	Haar	familie	komt	al	in	het	begin	van	
	

(Foto	oude	mevrouw	van	Noort)	
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	de	zeventiende	eeuw	in	Warmond	voor.	Deze	familie	noemt	zich	dan	Cluft	in	plaats	van	Van	der	Son.	
Vanaf	dit	huwelijk	komt	de	tak	Van	Noort	in	Warmond	voor.	Huyg	Huygensz.	van	Noort	kocht	in	1677	
van	 zijn	 schoonvader	 Jacob	 Jansz.	 van	 der	 Son	 een	 boerderij	 in	 het	 Oosteinde	 van	Warmond	 (nu	
Wasbeeklaan)	met	een	stuk	land	in	de	Klein-Hemmeerpolder.	Hij	betaalde	er	200	gulden	voor.	Vanaf	
dat	moment	is	de	familie	tot	op	de	dag	van	vandaag	werkzaam	in	de	agrarische	sector.	Tegenwoordig	
runt	zijn	nazaat	Marco	van	Noort	een	kwekerij	aan	de	Wasbeeklaan	in	Warmond.	
	
Er	komen	meer	 families	Van	Noort	of	Van	Noord	 in	Warmond	voor.	Deze	zijn	niet	allemaal	 familie	
van	elkaar.	Er	is	ook	een	grote	Van	Noort-familie	afkomstig	uit	het	gebied	Voorschoten,	Stompwijk,	
Zoeterwoude,	en	Hazerswoude.	Veel	bestaande	Van	Noort-families	stammen	hiervan	af.	

Familie	Oudshoorn	

Oudshoorn	 is	 nu	 een	 buurtschap	 van	 Alphen	 aan	 den	 Rijn	 en	 tot	
1916	 een	 zelfstandige	 gemeente.	 Naar	 Pieter	 van	 Reede	 van	
Oudshoorn,	 heer	 van	 Oudshoorn,	 Ridderbuurt	 en	 Gnephoek,	 is	 de	
Zuid-Afrikaanse	stad	Oudtshoorn	genoemd.	De	familie	Oudshoorn	is	
al	 heel	 lang	 te	 vinden	 in	Warmond.	We	weten	 in	 ieder	 geval	 zeker	
dat	 Jacob	 Willemsz.	 Oudshoorn,	 tezamen	 met	 zijn	 echtgenote	
Barbara	Starreveld	in	1746	de	bakkerij	van	Cornelis	Piek	gelegen	aan	
de	Buurstraat	 no.	 90	 (nu	Dorpsstraat	 69)	 heeft	 gekocht.	De	 familie	
heeft	 250	 jaar	 lang	 de	 Warmonders	 van	 heerlijk	 brood	 voorzien,	
eerst	vanaf	Dorpsstraat	69,	vanaf	1919	tot	2000	op	67A.	

Maar	 waar	 komt	 deze	 familie	 vandaan?	 Hoe	 lang	 wonen	 ze	 al	 in	
Warmond?	 Dankzij	 de	 stamboom	 van	 de	 familie	 De	 Kleine	 kunnen	
we	 dat	 achterhalen.	 De	 oudste	 voorvader	 is	 rond	 1540	 geboren	 in	 Rijnsaterwoude	 aan	 het	
Braassemermeer.	Zijn	kinderen	noemen	zich	Lelijvelt,	Capiteijn,	Rijnsburger	en	Outshoorn.	De	oudste	
‘echte’	Warmonder	 is	dus	de	 vader	 van	 Jacob	Willemz.	Hij	 is	 in	1697	gedoopt	 in	Warmond.	Het	 is	
bakker	Willem	Oudshoorn	die	in	1813	samen	met	twee	anderen	de	vlag	hijst	in	de	oude	toren,	want	
Prins	Willem-Frederik	(al	snel	koning	Willem	I)	landt	bij	Scheveningen	en	dat	moet	gevierd	worden!	
Naar	verluid	is	Willem	Oudshoorn	bij	deze	historische	gebeurtenis	aanwezig.		

Een	nieuwe	koning	
Het	 driemanschap	 van	 Gijsbert	 Karel	 van	 Hogendorp,	 Frans	 Adam	 van	 der	 Duyn	 en	 Leopold	 van	
Limburg	Stirum	riepen	het	vorstendom	der	verenigde	Nederlanden	uit	en	vroegen	de	bijna	vergeten	
prins	van	Oranje	in	Engeland	hier	koning	Willem	I	te	worden.		
	

Bijna	koningin	
Leopold	van	Limburg	Stirum	was	de	overgrootvader	van	Mattie	(Anna	Mathilda)	gravin	van	Limburg	
Stirum.	Zij	was	als	vrouwe	van	Warmond	woonachtig	op	het	kasteel	Huys	te	Warmont	en	de	geliefde	
van	kroonprins	Willem,	zoon	van	koning	Willem	III.	Tot	een	huwelijk	met	de	jonge	Mattie	mocht	het	
niet	komen	en	de	affaire	van	zes	jaar	eindigde	met	de	dood	van	Willem	in	1879.	
	

In	1829	werd	boerderij	‘t	Fort	op	Burgemeester	Ketelaarstraat	17	gekocht	door	bakker	Oudshoorn.	Al	
in	1665	stond	hier	een	boerderij.	In	1904	werd	de	boerderij	herbouwd	en	in	1921	de	jachthaven	met	
dezelfde	naam	aangelegd.	
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Familie	Van	Rijn	

Dammes	 (Damijanus)	 van	 Rijn	 trouwde	 in	 1854	
met	 Maria	 Raaphorst.	 Zij	 erfde	 de	 Oudershoeve	
van	 haar	 vader	 Cornelis	 Raaphorst.	 Dammes	 en	
Maria	 lieten	 in	 1885	 de	 boerderij	 opnieuw	
bouwen.	 In	 de	 gevel	 van	 de	 boerderij	 is	 hiervan	
een	eerste	steen	te	vinden.	

Dammes	en	Maria	kregen	11	kinderen	en	zijn	dus	
stamouders	van	de	Warmondse	tak	Van	Rijn.	

Als	 we	 het	 spoor	 terug	 volgen	 via	 de	 lijn	 Petrus	
van	Rijn	(geb.	1802);	Dammes	(geb.	1769);	 	 Piet	van	Rijn,	Janus	Meskers	en	Jan	Sikking	
Pieter	 (geb.	1734),	Dammes	 (geb.	±	1706)	en	Pieter	van	Rhijn	 (geb.	voor	1680)	komen	we	voor	de	
oudste	van	Rhijn	in	Noordwijkerhout	terecht.	
	
Familie	Schavemaker	

De	 stamvader	 van	 de	 familie	 Schavemaker	 is	
Pieter	 Claesz	 Schavemaker	 (ook	 geschreven	 als	
Schavemaacker).	 Hij	 is	 geboren	 in	 1692,	
getrouwd	(met	Lijsbet	van	Duin)	en	overleden	 in	
Beverwijk.	Via	Castricum	en	Uitgeest	is	de	familie	
uiteindelijk	 in	 Warmond	 beland.	 Jacobus	 is	 de	
eerste	Warmonder.	Hij	komt	in	1901,	op	27-jarige	
leeftijd	 naar	Warmond,	 trouwt	 in	 datzelfde	 jaar	
met	 Gertruida	 Verkleij	 en	 start	 een	 bakkerij.	 Zij	
krijgen	 10	 kinderen.	 Meer	 dan	 100	 jaar	 heeft	
deze	familie	de	Warmonders	van	hun	dagelijks	brood	voorzien,	tot	de	bakkerij	 in	2008	definitief	de	
deuren	sloot.	De	koek	is	op!		(Foto	oude	bakkerij	op	Dorpsstraat	18)	
	
Familie	van	Seggelen	

Deze	 familie	 vinden	 we	 terug	 in	 Someren	 en	 Bergeijk.	 De	
eerste	 Warmonder	 in	 de	 familie	 is	 Johannes	 Fransz.	 van	
Seggelen.	 Hij	 wordt	 in	 1810	 in	 Haarlem	 geboren	 en	 is	
landarbeider/boerenknecht	 in	 Warmond.	 (Teylingen	 28,	
Alkemade	53,	Cranendonck	63)	

	

	

Familie	Sikking			

Deze	 naam	 lijkt	 in	 vele	 varianten	 voor	 te	 komen	 als	 bijvoorbeeld	 Sikkinge,	 Sicking	 of	 Sikkens	met	
name	in	Noord	Nederland.	De	naam	is	waarschijnlijk	gebaseerd	op	de	jongensnaam	Sicco.	Er	was	een	
boerderij	 Sickinge	 in	 Oosterwolde,	 Friesland.	 De	 variant	 Sickinge	 is	 zelfs	 een	 adellijke	 naam,	 een	
naam	die	terug	gaat	tot	1257	en	gelinkt	lijkt	met	Warffum	in	Groningen.	Verder	heette	het	landgoed		
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bij	 Heerenveen,	 waarop	 de	 Oranjes	 het	 paleis	
Oranjewoud	bouwden,	voor	1676	de	Sickingastate.		

Warmonds	stamvader	Arnoldus	Sikking,	 is	 in	1822	
te	Hoevelaken	geboren	en	kleermaker	van	beroep,	
net	 als	 zijn	 vader	 en	 grootvader.	 Hij	 trouwt	 met	
Petronella	 van	 Noort.	 Alle	 families	 Sikking	 zijn	 te	
herleiden	 tot	 3	 van	 zijn	 zonen:	 Leo,	Matteas	 (ook	
Martinus	 genoemd)	 en	 Herman,	 die	 een	
bloemkwekerij	had	aan	de	Herenweg	op	no.	15.	

Op	de	foto	staan	Wim	en	Sien	Sikking-Berg	in	De	Meloen	
	
Bekend	 was	 de	 sigarenwinkel	 Over	 de	 Post	 van	 Piet	 en	 Coba	 Sikking-Koppers	 die	 zij	 in	 1936	
overnamen.	Zoon	Henny	en	zijn	vrouw	Jopie	zetten	de	winkel	 lange	tijd	voort.	Op	Dorpsstraat	8	en	
10	zat	Geschenkhuis	Sikking	van	Jacob	Sikking,	later	een	soort	Winkel	van	Sinkel	(opgevolgd	door	Nol	
Sikking).En	op	het	Pleintje	bij	de	Pomp	(Dorpsstraat	33)	was	de	groentewinkel	De	Meloen	van	Wim	
Sikking	en	zoon	Thijs	te	vinden.	De	winkel	(toen	woonhuis)	is	in	2009	door	brand	verwoest.	
Op	 deze	 plek	 was	 in	 de	 17e	 eeuw	 de	 dorpsherberg	 Het	 wapen	 van	 Leyden	 te	 vinden.	 Dat	 was	
misschien	 wel	 de	 plek	 waar	 de	 rederijkers	 van	 Jan	 Steen	 bier	 dronken.	 Achter	 het	 pand	 lag	 de	
remonstrantse	schuilkerk	
	
Familie	Van	Steyn	(van	Stijn)	

De	 reeks	 voorvaderen	 van	 de	 familie	 Van	 Stijn	 gaat	
terug	 tot	 Dirrick	 Pietersz.,	 ambachtsbewaarder	 te	
Lisse.	Hij	 is	 geboren	 rond	1465	en	noemde	 zich	Dirck	
van	 Larum.	 Larum	 (Laerm)	 is	 een	 van	 de	 oudste	
gehuchten	 van	 Geel	 (België,	 prov.	 Antwerpen)	
waarvan	reeds	sprake	 is	 in	1433.	Waarschijnlijk	 is	 zijn	
vader	 Pieter	 van	 Larum	 daar	 geboren.	 Later	 noemde	
een	 tak	 van	 het	 geslacht	 zich	 Van	 Steyn,	 ook	
geschreven	als	Steijn	en	Stijn.	

Foto	Winkel	van	Van	Stijn		

In	 hun	 stamreeks	 vind	 je	 interessante	 namen	 zoals	 ‘Jonge	 Dirck	 van	 Larum’;	 Engel	 Adriaansz.	 Van	
Larum	 (Rebel);	Oude	Dirck	 van	Steijn	 (of	 Larum);	 Everhardus	Engelsz.	 van	Steijn;	 Engelmundus	van	
Steyn,	om	te	eindigen	bij	Frans	van	Stijn	van	de	woningwinkel.	Zijn	voorvader	Martinus	van	Stijn,	uit	
Noordwijkerhout,	 was	 kleermaker	 van	 beroep	 en	 trouwde	 in	 1822	 met	 Johanna	 van	 Bergen	
Henegouwen	uit	Warmond.	Hij	was	daarmee	de	eerste	Warmondse	van	Stijn.	

Familie	Versluijs	(eind	18e	eeuw)		

De	 familie	 Versluijs	 is	 afkomstig	 uit	 Het	 Groene	
Hart.	 De	 oudst	 gevonden	 voorvader	 Aries	 Thijsz	
Versluijs	 is	 rond	 1635	 geboren	 in	 Montfoort.	 Via	
Oudewater,	 Bodegraven,	 Reeuwijk,	 Langeraar,	
Nieuwkoop,	 Aarlanderveen	 en	 Sassenheim	 belandt	
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de	familie	in	Warmond.	Martinus	Ariensz.	Versluijs	trouwt	in	1822	met	Joanna	Pietersdr.	van	Dam.	Zij	
zijn	dus	de	stamouders	van	de	Warmondse	families	Versluijs.	

Familie	Walenkamp	

Van	 de	 familie	 Wale(n)kamp	 vinden	 we	 6	 generaties	 terug.	 De	 oudste,	
Hermanus	Walekamp,	was	koekbakker	in	Leiden.	Ook	zijn	zoon	en	kleinzoon	
waren	brood-	en	koekbakker	en	winkelier		in	Leiden	en	Noordwijk.	

Zijn	achterkleinzoon	Hermanus	Joannes	Alphonsus	Walenkamp,	geboren	in	
1866	 in	 Nieuwer	 Amstel,	 was	 de	 eerste	 huisarts	 van	 de	 gerenommeerde	
Warmondse	artsenfamilie	die	 in	1901	naar	Warmond	kwam.	Hij	moet	een	
intelligent	kind	zijn	geweest,	want	hij	slaagt	erin	als	zoon	van	een	winkelier	
arts	 te	 worden	 en	 dat	 was	 destijds	 bijzonder.	 Afkomstig	 uit	 een	
middenstandsmilieu	 behoort	 hij	 nu	 tot	 de	 notabelen	 van	 het	 dorp.	 Ook	
maakt	 hij	 deel	 uit	 van	 de	 oprichters	 van	 de	 N.V.	 de	 Leidsche	
Courant	in	1909,	een	krant	die	al	in	1688	verscheen,	als	een	van	

de	eerste	kranten	ter	wereld.		

Walenkamp	was	 commissaris	 en	 president-directeur	 van	 de	 Leidsche	 Courant.	 Tevens	
krijgt	 hij	 het	 erekruis	 Pro	 Ecclesia	 et	 Pontifice,	 een	 pauselijke	 onderscheiding	 voor	
jarenlange	inzet	voor	kerk	en	samenleving.	

Hermanus	 Walenkamp	 woonde	 en	 werkte	 op	 Dorpsstraat	 45,	 het	 huis	 met	 de	 rood	
witte	luiken.	Hij	was	huisarts	van	1901	tot	1934.	In	1934	deed	hij	zijn	praktijk	over	aan	
zijn	 zoon	 Hermanus	 Walenkamp	 junior,	 die	 tot	 1971	 huisarts	 was.	 Frank	 Walenkamp	
volgde	zijn	vader	op	als	huisarts	van	1971	 tot	2000.	Drie	huisartsen	Walenkamp	 in	precies	
een	eeuw!	

Familie	Warmerdam		

Waarschijnlijk	 werd	 de	 oude	 Dam,	 het	 voetpad	 van	 Rijnsburg	 naar	
Warmond,	parallel	aan	de	(oude)Schie,	als	eerste	de	Warmonderdam	
genoemd.	De	oude	Schie	of	Scheij	verbond	de	oude	Rijn	met	de	Kaag	
en	 liep	 via	 de	 Poel	 langs	 de	 burcht	 van	
Dirk	 van	 Teylingen	 (de	 kinderboerderij	 )	
en	 langs	 het	 eerste	 kasteel	 van	 de	 heer	
van	 Warmond	 (ten	 westen	 van	
Oostergeest)	en	mondde	tenslotte	uit	bij	
het	 Vennemeer.	 In	 de	 loop	 van	 de	 tijd	

verzandde	De	Schie	tot	een	brede	sloot.		

De	naam	Warmerdam	komt	al	in	1332	voor.	Het	is	dan	de	naam	van	de	
nieuwe	 toegangsdam,	 een	 verhoogd	 pad,	 tussen	 Sassenheim	 en	
Warmond	 over	 de	 restanten	 van	 de	 Schie.	 De	 nabijgelegen	 boerderij	
wordt	ook	Warmerdam	genoemd.		

Jan	van	Egmond	(van	de	sigarenzaak	op	Dorpsstraat	92),	zijn	
vrouw	Wilhelmina	Maria	Warmenhoven	en	hun	kinderen	
(met	dank	aan	Lizette	Wassenaar)	
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De	 eerste	 die	 de	 naam	Warmerdam	 achter	 zijn	 naam	 zet,	 is	 	 pastoor	 Claas	 Janszoon	 in	 Reeuwijk	
(1492	-	1540),	om	zo	zijn	afkomst	aan	te	geven.	De	stamvader	van	de	familie	Warmerdam	is	Cornelis	
Janszoon	(ca.	1582-1633).	Door	overerving	is	de	boerderij	in	zijn	tijd	aanzienlijk	uitgegroeid	tot	25	ha	
grootte.	 Later	 zullen	 andere	 families	 de	 boerderij	 bij	 de	 Warmerdam	 bewonen.	 De	 familie	
Warmerdam	vinden	wij	o.a.	terug	in	Rijpwetering,	Lisse,	Sassenheim	en	Spaarnwoude.	De	boerderij	is	
uiteindelijk	verdwenen	onder	de	A44	en	motel	Sassenheim.		

Familie	van	Winsen	(begin	19e	eeuw)	

In	 het	 boek	 over	Warmonds	 katholieke	 kerkgangers	 (“Parochianen	 van	 St.	Matthias”	 van	 1796	 tot	
1912)	 staan	91	Van	Winsens	genoemd	en	dezen	hebben	allemaal	dezelfde	 stamvader.	We	kunnen	
daarom	veilig	aannemen	dat	alle	Van	Winsens	in	Warmond	familie	van	elkaar	zijn.	

De	vroegste	Van	Winsen	 is	Gerardus	Hendricszn	van	Winsen,	geboren	rond	1675	en	getrouwd	met	
Maria	 Jacobs.	Hun	 kleinzoon	Gradus	 (Gerardus)	 van	Winsen	 (1727-
1809)	 is	 geboren	 en	 begraven	 in	 Wageningen.	 De	 zoon	 van	 deze	
Gradus,	 Evert	 (Everardus)	 van	Winsen,	 vestigt	 zich	 in	 de	 omgeving	
van	Delft	in	Vrijenban	en	verhuist	later	tussen	1810	en	1818,	met	zijn	
vrouw	Elizabeth	Cornelisse,	naar	Warmond,	waar	hij	als	tuinman	aan	
het	 werk	 gaat.	 Beiden	 sterven	 echter	 al	 in	 1818.	 Eerst	 overlijdt	
Elisabeth,	 een	 maand	 later	 Evert,	 hij	 wordt	 slechts	 51	 jaar	 oud.	
Epidemieën	 van	 pokken,	 tyfus,	 tuberculose	 en	 cholera	 maken	 dan	
nog	 regelmatig	 slachtoffers,	met	name	onder	de	armere	bevolking.	
Misschien	 zijn	 Elisabeth	 en	 Evert	 ook	 door	 zo’n	 nare	 ziekte	
gestorven?	 Zoon	 Jan	 (Joannes)	 van	Winsen	 trouwt	 met	 Maria	 van	
Noort.	Voorzover	is	na	te	gaan	krijgen	zij	8	kinderen	en	zijn	daarmee	
de	stamouders	van	alle	Warmondse	Van	Winsens.	

Jan	van	Winsen		
Jan	 is	ook	tuinman,	net	als	zijn	vader.	Het	 is	een	beroep	dat	we	vaker	tegenkomen	bij	deze	familie	
(naast	watermolenaar,	mollenvanger,	arbeider,	bouwknecht,	kerkschilder	en	timmerman),	maar	het	
meeste	toch	bloembollenkweker,	bloemistenknecht	of	hovenier.	Je	kunt	zeggen	dat	het	tuinieren	de	
familie	in	het	bloed	zit.	Nog	steeds	wordt	met	enige	weemoed	gedacht	aan	de	tijd,	dat	Warmond	nog	
een	echt	tuincentrum	rijk	was,	dat	werd	gerund	door	Kees	van	Winsen	en	zijn	vrouw	Trudy.	

Familie	De	Vroomen	

Als	 stamvader	 komen	we	 (voorlopig)	 uit	 bij	Willem	Fromme	van	den	Brink,	 geboren	 ca.	 1700.	 Zijn	
zoon	 Otto	 (geboren	 ca.	 1730)	 noemt	 zich	 Frome	 Fromme.	 Als	 geboorteplaats	 wordt	 vermeld	
Haaswinkel	 (D)	 of	 moet	 dat	 toch	 Hazerswoude	 zijn,	 omdat	 dat	 de	 geboorteplaats	 is	 van	 zijn	
kinderen?	De	kinderen	van	Otto	Willemsz.	(er	zijn	er	5	bekend)	noemen	zich	Fromme	de	Vroomen.	
Pas	daarna	valt	Fromme	weg	en	noemt	men	zich	De	Vroomen.	

Eén	van	de	meest	bekende	personen	van	deze	familie	is	Gerardus	Bernardus	de	Vroomen	die	op	10	
november	1863	 is	geboren	 in	Warmond.	Zijn	vader,	metselaar	van	beroep,	 is	Reinier	Theodorus	de	
Vroomen	 die	 in	 Warmond	 trouwt	 met	 Johanna	 Stekers.	 Als	 Gerardus	 Bernardus	 de	 Vroomen	 op	
jonge	leeftijd	van	school	komt,	gaat	hij	werken	op	een	scheepswerf	te	Warmond.	Daarnaast	teelt	hij	
in	z’n	vrije	tijd	bloembollen.	Zijn	baas	vindt	dat	dit	niet	samengaat	met	zijn	werk	op	de	werf,	want	
Gerardus	Bernardus	was	in	zijn	ogen	veel	te	gauw	moe.	Hij	stelt	hem	voor	de	keuze	òf	de	werf	òf	de	
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bollen.	 Gerardus	 Bernardus	 kiest	 voor	 zichzelf	 en	 verlaat	 de	 scheepswerf.	 Daarmee	 wordt	 hij	
omstreeks	1880	de	eerste	bloembollenkweker	in	het	geslacht	De	Vroomen.	

Gerardus	Bernardus	de	Vroomen	wordt	een	echte	bollenkweker.	In	zijn	prijscourant	uit	1902	worden	
alleen	 hyacinten,	 tulpen,	 krokussen,	 narcissen	 en	 verdere	 bol-	 en	 knolgewassen	 genoemd.	 Vaste	
planten	komen	 in	het	assortiment	niet	voor.	Export	wordt	 steeds	belangrijker.	 In	1915	 laat	hij	een	

Duitse	 catalogus	 drukken.	 Behalve	 naar	
Duitsland	 reizen	 zijn	 zonen	 ook	 naar	
Noorwegen,	 Zweden	en	 Engeland.	Het	 bedrijf	
groeit	 uit	 tot	 het	 grootste	 bloembollenbedrijf	
in	 Warmond.	 Jammer	 genoeg	 is	 het	 pand	
afgebroken	bij	de	aanleg	van	de	Schiphollijn.	

Gerardus	 Bernardus	 heeft	 veel	 voor	 het	
bollenvak	 gedaan.	 Zo	 is	 hij	 één	 van	 de	
oprichters	 van	 de	 KAVB-afdeling	Warmond	 in	
1891	en	heeft	hij	vele	malen	bestuursfuncties	
waargenomen.		

Te	zien	is	de	vrachtauto	van	kolenboer	W.J.C.	(Willem)	Schouten	(Willem	zit	zelf	achter	het	stuur);	bovenop	de	vrachtwagen	zit	links	Cees	
Leenen	en	staat	rechts	Willem	van	Winsen;	er	achter	staat	Antoon	Koppers.	
Rechts	 van	 de	 opening	 (voor	 het	 muurtje)	 staat	 Jan	 Vink,	 daarnaast	 (met	 hoed)	 Theodorus	 (Dorus)	 de	 Vroomen,	 dan	 C.J.	 (Kees)	 de	
Vroomen;	Koos	Duijnhoven;		met	hoed	Jo	Schulte	en	helemaal	rechts	G.B.	de	Vroomen	(de	oude	baas)	
	

Familie	Zwetsloot	

Van	 Leendert	 Dirkszoon	 Swetsloot	 weten	 we	 dat	 hij	 rond	 1635	 geboren	 is	 in	 Hoogmade.	 Zeven	
geslachten	later	vinden	we	een	Johannes	Zwetsloot	(de	naam	wordt	nu	met	een	Z	geschreven)	terug	
in	Warmond.	Deze	Johannes	(Jan)	is	geboren	in	1829	in	Sassenheim	en	in	Leiderdorp	getrouwd	met	
Maria	 van	 der	 Ploeg.	 Jan	 is	 bloemist	 en	 later	 schipper.	 Al	 hun	 kinderen	 (ze	 kregen	 er	 14)	 zijn	 in	
Warmond	geboren.	Neef	 Jan	 Zwetsloot,	 geboren	 in	 1842	 in	 Lisse	 (hun	beider	 grootvader	was	Dirk	
Zwetsloot)	 trouwt	 met	 Jacoba	 van	 Hensbergen.	 Ook	 hun	 kinderen	 (er	 zijn	 er	 5	 bekend)	 zijn	 in	
Warmond	geboren.	Deze	 Jan	 is	 tuinman	bij	Otto	Leopold,	Graaf	Van	Limburg	Stirum,	bewoner	van	
Huize	 Oostergeest	 en	 zijn	 vrouw	 Aleida	 van	 der	 Wijck	 die	 het	 huis	 grondig	 moderniseren	 en	 de	
Franse	tuin	omvormen	tot	de	huidige	Engelse	 landschapstuin.	Het	 is	 leuk	te	bedenken	dat	Jan	daar	
een	groot	aandeel	in	had.	

Er	 is	 een	 stenen	 bewijs	 van	 de	 familie	 Zwetsloot	 te	 vinden	 in	 de	 gevelsteen	 die	 is	 ingemetseld	 in	
“Huize	Panorama”	aan	het	Oosteinde.		


