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Het geslacht Lagaaij 
vanaf ongeveer 1550 

Verspreidingsgebied voornamelijk Zeeland 
 

Ook: La Gaie, La Gaeij, La Gaij, La Gaay, de Laga(a)ij en (de) Lagaay 

Voorwoord 
Joan de Lagay was de eerste 
‘Lagaaij’ die zich vestigde in de 
vrije Nederlandse provincies, 
nadat hij de rivier De Schelde, 
die de natuurlijke grens 
vormde met de Spaanse (of 
Zuidelijke) Nederlanden, nu 
België was overgestoken. Dat 
was rond 1600, een roerige 
tijd. 
Iedereen kent het: 1600 Slag 
bij Nieuwpoort. Maurits, Prins 
van Oranje vocht tegen het 
Spaanse leger bij Nieuwpoort, 
een klein stadje in de buurt 
van Brugge, waar Joan leefde. 
De strijd eindigde onbeslist: beide legers bleven min of meer intact. De onzekerheid kan 
de reden voor Joan geweest zijn om te vertrekken. Het was nu duidelijk geworden dat 
Brugge niet snel bevrijd zou worden van de Spanjaarden. Joan was één van de vele 
Vlamingen die naar het noorden vluchtten. Na de val van Antwerpen in de handen van 
de Spanjaarden in 1585, vertrokken veel invloedrijke mensen, handelslieden, schilders 
en vakmensen naar Amsterdam waar ze tamelijk invloedrijk werden. 
Was de reden dat de Lagaaij-en van Brugge naar St. Maartensdijk vertrokken 
gebaseerd op godsdienstige of economische redenen? Het verhaal gaat dat de 
toenmalige bisschop van Brugge een strenge katholiek was die geen protestanten 
tolereerde in zijn bisdom. Of dat de reden was dat Joan naar het noorden vertrok is 
niet bekend. Het kan een combinatie van redenen zijn. Protestanten werden in die tijd 
Hugenoten genoemd. Het woord ‘hugenoten’ heeft verwantschap met het Duitse 
‘Eidgenosse’ (zie hierover meer in de bijlage Hugenoten op blz. 118). In Nederland zijn 
Hugenoten protestanten die uit Vlaanderen vluchtten. Uit vermeldingen in de 
kerkelijke registers van de ‘Eglise Wallone’ blijkt dat de Lagaaij-en daar huwden en 
kinderen lieten dopen. 
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Joan besloot zich te vestigen in St. Maartensdijk op het eiland Tholen in Zeeland1. Hij 
was daar chirurgijn, trok tanden en verrichtte aderlatingen. Hij moet in tamelijk goede 
doen zijn geweest. Zijn vrouw werd begraven in de kerk en was dus ‘stinkend rijk’ 
omdat hij zich dit kon veroorloven. 
Joan was de eerste in een rij van chirurgen, apothekers, smeden en goudsmeden. De 
familie bleef in Zeeland tot de 19e eeuw, eerst in St. Maartensdijk, daarna in de 
hoofdstad van Zeeland, Middelburg en in Vlissingen. Het lijkt erop dat ze nauwkeurige 
en betrouwbare personen moeten zijn geweest, gezien het soort beroepen dat ze 
uitoefenden. Met de verhuizing naar Middelburg en Vlissingen kwamen er ook militaire 
beroepen voor. 
Izaak, die leefde tijdens het bewind van Napoleon, veranderde de naam van de Lagay 
(en andere spellingvormen) definitief in Lagaaij. 
Het motto van de familie lijkt te zijn geweest ‘Alterae Spes Vite’: ‘Hoop op een ander 
leven’. Mogelijk zeer toepasselijk voor die tijd. 
Uit: Bird’s eye, Rob Lagaay (B/BBAA), 2001 

Onderzoek 
Het onderzoek naar de familie Lagaaij is oorspronkelijk opgezet door mevr. Femmigje 
Lagaaij-van der Woude (B/BB, zie blz. 62). Zij heeft het onderzoek in de vroege dertiger 
jaren van de 20e eeuw uitgevoerd en de stamboom ca 1934 voltooid, zoals blijkt uit 
door haar in november en december 1936 geschreven brieven aan Abraham Albertus 
Lagaaij (C/BF, blz. 90). Uit deze brieven blijkt nergens dat zij verder is gegaan op een 
eerder onderzoek. Dit oorspronkelijke document is al bij veel leden van de familie in 
bezit. Er zijn handgeschreven toevoegingen tot ca 1950.  
Volgens mondelinge gegevens en een brief is er later door Jacobus Arsène Cornelis 
Lagaaij (C/BHA, zie blz. 92) verder onderzoek gedaan. 
De voorliggende versie is een aanvulling op een versie die ik in 1983 heb gemaakt 
(uitgaande van het onderzoek van Femmigje Lagaaij-van der Woude), aangevuld met 
onderzoek via Internet, de on-line gegevens van het Zeeuws Archief 
(http://database.zeeuwsarchief.nl), het bevolkingsregister van het archief van de 
gemeente Vlissingen (http://www.vlissingen.nl) en opgevraagde persoonskaarten via 
het Centraal Bureau voor Genealogie. 

Oorsprong van het geslacht 
Over de herkomst van het geslacht zijn weinig gegevens beschikbaar. Zoals gemeld is 
de opvatting dat de familie gevluchte Hugenoten zijn. Dit berust vermoedelijk op 
waarheid, aangezien de kinderen van het gezin Cornelis Pietersz La Gaeij (1625-1662) 
en Aeltien (Aernout) van Hoecke (code ABBA, blz. 20) hun kinderen doopten in de 
Waalse Kerk. Deze kerk is verbonden met de Hugenoten. Voor een korte toelichting, zie 
onder het kopje Hugenoten in de bijlagen (blz. 118). 
Ook zijn er wel suggesties dat de familie oorspronkelijk een Joodse achtergrond zou 
hebben. Hiervan is geen enkele concrete aanwijzing gevonden, anders dan een 
opmerking in correspondentie. 
Tenslotte is er ook een verhaal dat de oorsprong moet worden gezocht in Duinkerken, 
mogelijk Duinkerkse piraten. Uit die omgeving zouden de familieleden naar Brugge zijn 
gegaan. Dit verhaal zou zijn gevonden door Pieter Lagaay (A/EC, blz. 47) die daar 
melding van maakt in een krantenknipsel ter gelegenheid van zijn pensionering. 

                                                   
1  Voor een korte impressie over St. Maartensdijk in die tijd, zie appendix De geschiedenis van de 

smalstad Sint-Maartensdijk, op blz. 113. 
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Volgens dit knipsel zou hij dit tegen zijn gekomen toen hij eens in ‘oude papieren 
snuffelde.’ Hij heeft hierop het onderzoek maar gestaakt…. Latere familieleden geven 
aan dat dit als een ‘grapje’ moet worden beschouwd en er geen waarde aan moet 
worden toegekend. 
Er zijn nog wel oudere gegevens bekend rondom Yerseke (ca 1492 en oktober en 
december 1595). Deze zijn helaas (nog) niet aan te sluiten. 
Ook zijn er wat gegevens bekend in de Bibliothèque Wallone van personen met de 
naam La Gay die uit Lehancourt (Saint Quentin)2, Maastricht, Amsterdam, Gouda en 
Leiden komen (eerste helft 17e eeuw). Deze personen zijn (nog) niet aan te sluiten op de 
gegevens in dit onderzoek. 
De oudste gegevens die ik heb kunnen controleren, wijzen op Zeeuws-Vlaanderen en 
Brugge. Gezien de naamsverklaring (zie verderop) is Wallonië/België of Frankrijk niet 
onwaarschijnlijk. 

Betrouwbaarheid gegevens 
Over de betrouwbaarheid van de gegevens die in het oorspronkelijke document zijn 
opgenomen is niet veel bekend. De bewaard gebleven correspondentie tussen mevr. 
Femmigje Lagaaij-van der Woude en Abraham Albertus Lagaaij maakt wel een gedegen 
indruk. Met name het feit dat er in dat document geen ouders worden vermeld van de 
eerste (die dus in het hier voorliggende onderzoek de tweede generatie vormen) vier 
leden van dit geslacht doet vreemd aan3. Immers wat is dan precies de reden dat deze 
kinderen als broers en zusters moeten worden beschouwd? Voor dit gegeven heb ik 
geen bewijs kunnen vinden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn grote delen van de 
archieven in Zeeland verloren gegaan en het lijkt zeker dat hieruit moet zijn geput.  
In het voorliggende onderzoek is als vader van de kinderen opgenomen Maillyaerts, 
maar dit is afgeleid uit de inscriptie op het hierbij weergegeven wapenbord en niet 
gebaseerd op een (controleerbaar) gegeven dat er sprake is van een gezin. Het kan zijn 
dat de vier kinderen later zijn opgenomen in een weeshuis en daarom als leden van één 
gezin moeten worden beschouwd. Dit zou mogelijk kunnen blijken uit archieven van 
een weeshuis in Brugge. 
Gegevens die nog wel te achterhalen zijn via de geboorte-, huwelijks- en 
overlijdensregisters, alsmede de doop-, trouw- en begraafboeken zijn zoveel mogelijk 
gecontroleerd. Op basis van dat onderzoek zijn er hier en daar aanpassingen 
doorgevoerd. Voor zover bekend zijn de gegevens nu zoveel mogelijk in 
overeenstemming met de gegevens uit deze bronnen. 
Er zijn nog enkele personen bekend die de naam Lagaaij dragen die (nog) niet in dit 
onderzoek zijn te plaatsen. In de bijlage Onbekende personen met de naam Lagaaij op 
blz. 158 zijn de gegevens van deze personen opgenomen. 

Wapen 
In de kerk van St.Maartensdijk hing tot ca 1798 een wapenbord dat refereerde aan de 
familie Lagaaij. Het is een bord ter nagedachtenis aan Adriana Juerdaens, dochter van 
Wilhelmus Juerdaens, ‘huysvrouwe van Johan de Lagaij’, zoon van Maillyaerts. 

Het wapenbord draagt de spreuk (die blijkbaar gezien kan worden als het familiemotto): 
Alterae spes vite, wat betekent: ‘Hoop op/verwachting van een ander leven’. 

 

                                                   
2  Plaatsje in Noord-Frankrijk (Picardië). 
3  Het vermoeden is dat Femmigje Lagaaij - van der Woude in het wapenbord (zie hierna) over het 

hoofd heeft gezien dat er sprake is van de ‘zoon van Maillyaets’ (f Maillyaerts). 
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Op het wapenbord komt 
zowel het wapen van La 
Gay voor, alsmede het 
wapen van Juerdaens. 

In de bijlage: Wapenbord, 
op blz. 110 is dit 
wapenbord uitgebreider 
beschreven. 

Het wapenbord wordt als 
volgt beschreven in de 
Zelandia Illustrata, deel 
11, blz. 334 (M.F. 
Lantsheer en F. Nagtglas, 
1879), verzameling 
betreffende kaarten, 
portretten en platen, enz. 
betreffende de 
geschiedenis en oudheid 
van Zeeland: Wapenbord 
waarop twee wapens: een 
manswapen zijnde in goud 
drie (2 en 1) vogels van 
sinopel4 en een 
vrouwenwapen zijnde 
doorsneden: boven in 
sinopel een vogel op een 
tak, beneden in zilver een 
merk. 

Het helmteken van het 
manswapen kan worden 
omschreven als een 
sinopel vogel, rood 
gesnaveld en met rode 
poten (geplaatst op de 
wrong). 

Op basis van deze gegevens is door Leo Ooijkaas uit Haaksbergen in 2002 de hierbij 
weergegeven afbeelding geschilderd. 

Naamsverklaring 
Via het Meertens Instituut5 is informatie verkregen die 
betrekking heeft op verklaring en voorkomen van de naam 
Lagaaij. Oorspronkelijk ging in de familie het verhaal dat de 
naam uit het wapen zou zijn afgeleid. Uit contacten met het 
Meertens Instituut blijkt het logischer te veronderstellen dat 
een naam in gebruik was voordat een (bijpassend) wapen werd 
gemaakt. In het geval er een wapen werd gekozen, dan werd er 

meestal voor een beeltenis gekozen die aansloot bij hoe de naam klonk. In dat geval 

                                                   
4  Uitdrukking in de heraldiek voor groen. 
5  http://www.meerten.knaw.nl 
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spreekt men van ‘sprekende wapens’. Deze wapens zijn op basis van wat de naam in 
een later stadium uitdrukt vervaardigd, dwz. dat de familienaam gekoppeld wordt met 
een woord dat er een gelijkenis mee heeft in het dan gangbare lexicon. Dan is het haast 
logisch dat in het wapen van Lagaaij de vogel gaai is afgebeeld. Maar dat zegt niets over 
de daadwerkelijke naamsoorsprong. 

Overzicht 
De gegevens in dit onderzoek zijn verdeeld over een aantal hoofdstukken. In het 
hoofdstuk Oudste gegevens zijn de gegevens opgenomen van de personen die leefden 
tot ca 1800. 

De resterende gegevens zijn opgenomen in een aantal vervolghoofdstukken; voor elke 
mannelijke persoon uit de 9e generatie, die nakomelingen heeft is een apart 
vervolghoofdstuk opgenomen. 

Het verspreidingsgebied is in het begin globaal Brugge, Zeeuws-Vlaanderen, Tholen en 
Zuid-Beveland. Het lijken redelijk gegoede middenstanders te zijn. In de tweede helft 
van de 19e eeuw verplaatst de familie zich naar Vlissingen, zodat aan het einde van de 
19e eeuw alle bekende familieleden daar wonen. 

Uit het gezin Lagaaij-Hoogvliet (code ABBBBAFC, blz. 26) stammen vier takken:  

 Pieter Lagaaij (Tak A/, blz. 31), 

 Abraham Albertus Lagaaij (Tak B/, blz. 59)  

 Louis Christiaan (Tak C/, blz. 69), 

 Willem Lagaaij (Tak D/, blz. 97). 

Tak A/ kenmerkt zich door familieleden die vaak zeevarend waren, of bij de marine 
werkten. Ook lag een sterke nadruk op het apothekersvak. Het verspreidingsgebied is 
voornamelijk Noord- en Zuid-Holland, en Engeland. 

Tak B/ heeft enige tijd in Vlissingen geleefd, maar is daarna vanaf ca 1900 sterk 
verspreid. Voornamelijk vinden we hier hoog opgeleide personen en militairen. Na drie 
generaties is er nog maar één tak in leven via het gezin Charles Albertus Lagaaij en 
Carla Alexandrina Wienecke. 

Tak C/ is een tak die langer in Vlissingen is blijven wonen, maar hierna ook is 
verspreid over Nederland. Vertegenwoordigers van deze tak waren vaak 
middenstanders en ambtenaren. De tabaksindustrie is in deze tak sterk 
vertegenwoordigd met fabrikanten, grossiers en winkeliers. Met de sluiting van de 
winkel in Vlissingen (blz. 134) in 1980 is hieraan een einde gekomen. 

Tak D/ is een kleine tak waar ook de nadruk lijkt te liggen op zeevarende en 
aanverwante beroepen. Deze tak leefde voornamelijk in Vlissingen en ’s-Gravenhage en 
is van daaruit deels geëmigreerd naar Zuid-Afrika. 

Uit het gezin Lagaaij – De Klerck (code ABBBBAFD, blz. 28) stamt één tak: 

 Lodewijk Christiaan Lagaaij (Tak E/, blz. 101). 

Tak E/ is ook een kleine tak die voor een groot deel vanuit Zeeland naar Amsterdam is 
getrokken. 
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Nederlands Repertorium van Familienamen 1947 
Aantal dragers van de naam Lagaaij bij de volkstelling van 1947 volgens het 
Nederlands Repertorium van Familienamen: 

Groningen 4 ‘s-Gravenhage 12 

Friesland 0 Rotterdam 21 

Drenthe 0 Zuid-Holland 6 

Overijssel 0  Zuid-Holland totaal 39 

Gelderland 8 Zeeland 13 

Utrecht 3 Noord-Brabant 2 

Amsterdam 5 Limburg 0 

Noord-Holland 4   

 Noord-Holland totaal 9 Totaal 78 

Gebruikte aanduiding van personen 
In dit boek treft u een niet gebruikelijke, maar wel zeer bruikbaar gebleken 
persoonsaanduiding aan. De oudste persoon, de stamhouder, krijgt de letter A. De 
kinderen van elke persoon krijgen, voor zover ze de naam Lagaaij (of vergelijkbaar) 
dragen, een aanduiding die bestaat uit de letter(s) van hun vader (of moeder indien 
deze ongehuwd was), gevolgd door een letter, waarbij de oudste persoon de letter A 
krijgt, de tweede B, enz. Zie bijgaand voorbeeld: 

Op deze manier is veel sneller dan bij de door de Nederlandse Genealogische 
Vereniging gebruikte methode, vast te stellen wie de ouders van een persoon zijn. Door 
uit de combinatie de laatste letter weg te laten vindt men de combinatie van de ouders. 
Een nadeel van deze methode is wel dat daardoor zeer lange combinaties kunnen 
ontstaan. In dit boek is dat ondervangen door diegenen die ruwweg leefden tot ca 1800 
in een apart hoofdstuk (Oudste gegevens, blz. 19) te vermelden. Hun kinderen (mits 
hieruit nog verschillende generaties zijn voortgekomen), die allemaal de naam Lagaaij 
gebruiken, worden aangeduid met een letter gevolgd door een schuine streep. Deze 
letter verwijst dan tevens naar het vervolghoofdstuk. Het feit dat al deze nakomelingen 
zonder uitzondering de naam Lagaaij of Lagaay dragen kan wijzen op de ‘definitieve 

Afstamming Codering

Oudere Broer/Zus
Code: B

Code: FAA Code: FAB Code: FAC

Persoon
Code: FA

Persoon
Code: FB

Code: FCA Code: FCB

Persoon
Code: FC

Persoon
Code: F

Jongere Broer/Zus
Code: H
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keuze’ die moest worden gemaakt bij het invoeren van de burgerlijke stand in de tijd 
van de Franse Republiek bij de wisseling van de achttiende en de negentiende eeuw. 

In dit onderzoek worden niet alleen de gegevens weergegeven van personen die de 
naam Lagaaij/y dragen, maar ook van kinderen uit een huwelijk waar de vrouw de 
naam Lagaaij/y draagt. Van deze kinderen (die dus niet de naam Lagaaij/y dragen) 
worden alleen de gegevens van hun geboorte opgenomen. 

Gebruikte afkortingen 
ald. aldaar (verwijst naar de 

laatstgenoemde plaatsnaam) 
 j.m. jonge man 

beg. begraven  onb. onbekend 
ca circa  otr. ondertrouwd 
dr. dochter  ovl. overleden 
e.v. echtgeno(o)t(e) van  tr. getrouwd 
geb. geboren  wed. weduwe of weduwnaar 
ged. gedoopt  verm. vermoedelijk 
j.d. jonge dame  zn. zoon 

 

Titels –voor zover bekend– zijn achter de naam tussen haakjes opgenomen met de 
gebruikelijke afkortingen. 

Indien kinderen uit een huwelijk zijn geboren die niet de naam Lagaaij dragen, dan is 
voor de duidelijkheid de naam van de kinderen opgenomen in de zin net boven de lijst 
met kinderen (‘Uit dit huwelijk….’). 

Tenslotte moet hier nog worden vermeld dat op een aantal plaatsen dubbele datums 
voorkomen. Dit is het gevolg van het gebruik van kerkelijke registers, die vaak geboorte 
èn doop vermelden. Zo betekent geb. 17/26.2.1753 dat deze persoon werd geboren op 
17.2.1753 en is gedoopt op 26.2.1753. Ook combinaties van ondertrouw en huwelijk, 
en een enkele keer van overlijden en begraven komen voor. 
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Verantwoording 
De in dit boek opgenomen afbeeldingen zijn uit diverse bronnen afkomstig. Vaak uit de 
provinciale archieven (de aktes), via het Centraal Bureau der Genealogie 
(familieadvertenties), maar er zijn afbeeldingen gevonden via Internet. 

Familiefoto’s zijn door een aantal personen belangeloos ter beschikking gesteld. Mijn 
dank gaat in het bijzonder uit naar mijn moeder Leny Vader-Lagaaij (foto’s in de C-tak), 
Mies Kosten-Lagaaij (foto’s in de C-tak), Bernhard Jansen (foto’s in de A-tak), Iek de 
Pagter (foto’s in de A-tak en de B-tak), Michiel en Rob Lagaaij (foto’s in de C-tak), 
Marguérite Terwindt-Lagaaij (foto’s in de C-tak), Maureen Heap - Lagaaij (foto’s in de A-
tak), John Lagaay (foto’s in de D-tak), Leen van Stek (foto’s in de A-tak), Frans Lagaaij 
(foto’s in de C-tak) en Ed Deering (foto’s in de E-tak). 

Veel dank ben ik ook verschuldigd aan Kees Lagaaij (C/BFB) voor de minutieuze 
manier waarop hij de tussentijdse uitgave heeft gecorrigeerd. 

Ook een speciaal woord van dank aan Leo Ooijkaas voor het schilderen van een 
afbeelding van het wapen. 

 

Rob Vader (C/BEB2) 
Vosvelden 3 
5685 HN Best 

0499 313245 

E-mail: r.vader@home.nl 
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Tips on reading and interpreting the Dutch text 
As is apparent, this book is written entirely in Dutch. In order to assist you in 
interpreting and identifying the information as presented, a brief explanation on how to 
achieve this is provided below. 

The information is essentially grouped by family, and begins with the details of the 
person whose name is Lagaaij (either male or female). This person is allocated a coded 
entry for reference purposes. 

Thereafter, only direct descendents that either have a spouse and/or at least one child, 
will in turn be allocated a separate ‘entry’ in the book with an allocated code that is 
derived from the code of his/her parents. By example, if the parents have been 
allocated a code of ABC, the children of these parents will be allocated the code ABCA, 
ABCB, ABCC, etc. when they qualify by virtue of their marital status or by having a 
child or both. 

Details of the person with the name of Lagaaij are presented first, followed by the 
details of the spouse and thereafter of the direct descendent(s). 

Example (high level): 

ABC Adam Lagaaij married New York 12.05.1980 Eva Doe. 
Children from this marriage: 

1. Mary, follows ABCA. 
2. John, born 1.1.19816. 
3. Bill, follows ABCC. 

Note that Mary and Bill are either individually married or have at least one child, or both 
and therefore, following the entry of Adam and Eva, qualify for a separate entry, but that 
John does not. 
 

The sequence of information for each person with an allocated code, when established, 
presented as follows: 

• Name 
• Place of birth followed by date of birth (or alternatively baptism information) 
• Occupation 
• Place of death followed by date of death (or alternatively burial information) 

The names of the spouse’s parents are provided adjacent to this information and the 
names of the parents of the person with the name of Lagaaij can easily be found by 
removing the last letter of the code and looking for the entry with the remaining letters 
of the code. 

In some situations, more than one date is shown for the same event, such as: 
23/25.10.1800, which indicates that additional information for the same ‘event’ is 
known. An example of this could refer to a child born on 23.10.1800, and then 
baptized on 25.10.1800. 

                                                   
6  Nnote that throughout this book the European date format is utilized: i.e. 

<day>.<month>.<year>. 
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Detailed example 
Following is an original part of the book, with Dutch text on the left and the translation 
of how this would read in English, on the right. 

C/BE Cornelis Catharinus (‘Kees’) 
LAGAAIJ, geb. Vlissingen 
29.11/30.12.1883, sigarenfabrikant, 
winkelier, ovl. Goes 5/8.12.1943, tr. 
Vlissingen 12.5.1908 Helena Maria 
ZIETSE (‘Lena’), geb. ald. 
10/23.7.1882, ovl. ald. 3/7.4.1965, 
dr. van Leendert Johannes ZIETSE 
en Jacoba Antonia van IJZERLOOY. 
Uit dit huwelijk, geb. Vlissingen: 
1. Cornelis Leendert, geb. 

25.9.1917, ovl. ald. 9.11.1917.  
2. Helena Elisabeth, volgt C/BEB. 

C/BE Cornelis Catharinus (‘Kees’) 
LAGAAIJ, born Vlissingen Nov. 29, 
1883 (baptized Dec. 30, 1883), 
tobacconist, shopkeeper, died Goes 
Dec. 5, 1943 (burial Dec. 8, 1943), 
married Vlissingen May 12, 1908 
Helena Maria ZIETSE (‘Lena’), born 
there July 10, 1882 (bapt. July 23, 
1882), died there April 3, 1965 
(burial April 7, 1965), daughter of 
Leendert Johannes ZIETSE and 
Jacoba Antonia van IJZERLOOY. 
From this marriage, born Vlissingen: 
1. Cornelis Leendert, born Sept. 25, 

1917, died there Nov. 9, 1917.  
2. Helena Elisabeth, follows C/BEB. 

Abbreviations used 
Abbreviation Dutch meaning English meaning 
ald. aldaar (verwijst naar de 

laatstgenoemde 
plaatsnaam) 

there (meaning that the 
event took place in the 
same place as last 
mentioned) 

beg. begraven buried 
ca circa circa; about 
dr. dochter daughter 
e.v. echtgeno(o)t(e) van spouse to 
geb. geboren born 
ged. gedoopt baptized 
j.d. jonge dame young lady 
j.m. jonge man young man 
onb. onbekend unknown 
otr. ondertrouwd notice of marriage 
ovl. overleden died 
tr. getrouwd married 
verm. vermoedelijk presumably 
wed. weduwe of weduwnaar widow(er) 
zn. zoon son 
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Oudste gegevens 

A  Maillyaerts7 de LAGAIJ. 
Uit onbekend huwelijk: 
1. Margrietta, volgt AA. 
2. Joan (Johan), volgt AB. 
3. Antoinette, vermoedelijk geb. en ovl. Brugge. 
4. Louise, vermoedelijk geb. en ovl. Brugge. 

AA  Margrietta de LAGAIJ, waarschijnlijk geb. Brugge, tr. Lodewijk WICKSE 
(WIXKSE) (WINASE). 

AB  Joan (Johan) de LAGAIJ, waarschijnlijk geb. Brugge, eertijds rentmeester 
over Camerlincxambacht in het vrijdom Brugge, later chirurgus (zie de bijlage De 
chirurgijn in vroeger dagen, blz.113) te St. Maartensdijk, tr. Adriana JUERDAENS 
(JURDAENS) (JOERIAENS), geb. ca 
1559, vrijlatesse8 in het vrijdom 
Brugge, ovl. St. Maartensdijk 
25.2.1611, dr. van Wilhelmus 
JUERDAENS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Samuel, volgt ABA. 
2. Pieter, ABB. 

ABA  Samuel de LAGAIJ, 
waarschijnlijk geb. Brugge ca 1600, 
chirurgijn, ovl. Oosterland 
28.5.1657, tr. Neelken WILLEMS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Marinus, volgt ABAA. 
2. Jan, geb. 1645, ovl. 1645. 

ABAA Marinus De La GAEY, geb. 
1642, chirurgijn, ovl. Middelburg 
vermoedelijk 1691, tr. ald. 
13.12.1670/7.1.1671 Sara 
BARTELS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelia, volgt ABAAA. 
2. Maria, volgt ABAAB. 
3. Jacoba, geb. Middelburg 1682, 

ovl. ald. 11.1.1687. 

ABAAA Cornelia de LAGAIJ (La GAIE), geb. Middelburg 17.5.1672, ovl. 
12.10.1700, otr. ald. 7.7.1695 Martinus de KLERK. 

ABAAB Maria de LAGAIJ (La GAIJ), geb. Terneuzen 19. 5.1675, otr. Middelburg 
24.9.1700 Willem (Dirk) van de VELDE, geb. Terneuzen. 

                                                   
7  Naam afgeleid van het op bladzijde 111 weergegeven wapenbord. 
8  Poorteresse. Zie voor een beschrijving van dit begrip de bijlage Het poorterschap, blz. 116. 
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ABB  Pieter de LAGAIJ, geb. Brugge ca 1605, vermoedelijk hoef- en wapensmid, 
ovl. ca 1640, tr. Anna (Agatha) HUIJGENSE. 
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis, volgt ABBA. 
2. Adrian, volgt ABBB. 

ABBA Cornelis Pietersz La GAEIJ, geb. ca 1625, ovl. ca 1662, tr. IJzendijke 
Aeltien (Aernout) van HOECKE9. 
Uit dit huwelijk10: 
1. Tanneken, volgt ABBAA. 
2. Aegtje, volgt ABBAB. 
3. Aernout, volgt ABBAC. 
4. Johannes, ged. IJzendijke 2.12.1650, doopgetuigen: Frans GIVENS, Philp van 

HOECKE, Elisabeth SEEGERS(?). 
5. Abraham, ged. IJzendijke 7.2.1655, doopgetuigen: Pieter CLAESZEN, Jan van 

de VOORDE, Jaquemijntje SCHEPPERS. 
6. Huge, ged. IJzendijke 22.7.1657, doopgetuigen: Michiel SOMMERVILLE, 

Andries van HAVER en Barkel CORNELIS. 
7. Elisabet, ged. IJzendijke 22.7.1657, doopgetuigen: Evert WILLEMSEN en 

Elisabeth SEGERS (6 en 7 zijn tweelingen). 
8. Paulus, ged. IJzendijke 18.7.1660, doopgetuigen: Jan SEGERS en Trijntje 

SEGERS. 

ABBAA Tanneken11 de LAGAIJ, ‘j.d. uit de Mauritspolder12’, tr. IJzendijke 
10.4/17.5.1660 Adriaen JANSSEN, ‘wed. van Neeltje ADRIAENS’. Getuigen bij het 
huwelijk zijn Jacob ABRAHAMSEN, Susanneken JANS, Cornelis LAGAY (vader) en 
Aeltje CORNELIS (moeder). 

ABBAB Aegtje13 de LAGAIJ, geb. IJzendijke ca 1635, tr.(1) ald. 25.11/26.12.1662 
Anthonius SEGERS, ‘j.m. geb. i./d. Oranjepolder14’, ovl. voor 8.9.1668. Getuigen 
bij dit huwelijk zijn Nicolae SEGERS (broeder), Trijntje SEGERS (zuster), Cornelis 
LAGAY (vader), Aeltje CORNELISSEN (moeder). Tr. (2) IJzendijke 8/30.9.1668 
Adriaen van DROBBERGE, wed. van Elisabeth CRISPIJNS. Getuigen bij dit 
huwelijk zijn Berend van CLOPPENBURG, Adriaentje van DROBBERGEN, 
Cornelis LAGAY (vader) met zijn huis. 

                                                   
9  Aeltien wodt bij de dopen van de kinderen ook vaak aangeduid als Aeltje Cornelis. 

Aangenomen is dat dit niet wijst naar een familienaam Cornelis, maar dat dit het patroniem 
is. 

10  Reconstructie van het gezin op basis van afschriften van fiches die in bezit zijn/waren van de 
Bibliothèque Wallonne, te Leyde. Ontvangen door J.A.C. Lagaaij op 26 augustus 1943 
(dagtekening brief). 

11  Van Tanneken wordt in het oorspronkelijke genealogische onderzoek van Femmigje Lagaaij-
van der Woude, gemeld dat ze geboren zou zijn Oosterland 1628 en overleden vermoedelijk 
Oosterland. Hiervan is verder geen ondersteuning gevonden. De relatie tot haar ouders volgt 
uit de toevoegingen bij haar huwelijk op de fiches in de Bibliothèque Wallonne (zie de voetnoot 
hierboven). Gezien deze toevoeging lijkt het geboortejaar zeer onwaarschijnlijk aangezien haar 
vader ca 1625 is geboren. 

12  De Mauritspolder ligt ten Noordwesten van IJzendijke. 
13  Zie de voetnoot 11 bij Tanneken hierboven. Hetzelfde geldt voor Aegtje. 
14  De Oranjepolder komt in deze omgeving twee keer voor: tussen Biervliet en IJzendijke; en ten 

noorden van IJzendijke. 
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ABBAC Aernout La GAEIJ, ged. IJzendijke 8.11.1648, doopgetuigen: Passchier 
DERWEY en Janneken JANS, ovl Middelburg 1675(?), tr.(1) als ‘j.m. van de 
Mauritspolder’ Middelburg 26.11/17.12.1675 Sara van OMMESLAGH 
(AMMEFLARS, AMMESLAG) ‘j.d. van Middelburg’, ovl. voor 10.8.1681; otr.(2) 
IJzendijke 10.8.1681 Janneke GELEYNS, ‘j.d. van Trenchement’. Getuigen bij het 
huwelijk zijn Cornelis la GAEY, Willem LENOUTS, Sara WILTJES en Catelijntje 
ARNIEU. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Cornelis, volgt ABBACA.  

ABBACA  Cornelis LAGAI, ged. IJzendijk 26.12.1677, doopgetuigen Pieter SAVAGE, 
Huge LAGAI, Tanneken LAGAI en Sara van ROO, ovl. ca 1720, tr. N.N. 
Uit dit huwelijk: 
1. Elizabeth, volgt ABBACAA.  

ABBACAA Elizabeth La GAIJ, geb. Nieuwland15(?) ca 1712, otr. Nieuwland 30.1.1737 
Pieter IMANSEN. 

ABBB Adria(a)n de LAGAIJ, geb. Oosterland ca 1630, hoef- en wapensmid, ovl. 
1666, tr. Agatha (Aegjen) DRUBBELS, ovl. St. Maartensdijk 13.12.1672, dr. van 
Willem Marinisse DRUBBELS en Janneken JANS. 
Uit dit huwelijk, grb. St. Maartensdijk:  
1. Willem, geb. 1660, timmerman, ovl. ald. 1686. 
2. Cornelis, volgt ABBBB. 

ABBBB Cornelis de LAGAIJ, geb. St. Maartensdijk of Oosterland ca 1662, hoef- en 
wapensmid (de smederij had hij geërfd van zijn voogd Jan Willemse DRUBBELS, 
broer van zijn opa Willem Marinisse DRUBBELS, die hoefsmid en schepen was), 
ovl. Goes 1.3.1728, tr. Oosterland 29.5.168816 Dina MOSSELMAN, geb. Goes 
20.2.1659. 
Uit dit huwelijk, geb. St. Maartensdijk: 
1. Willem, volgt ABBBBA 
2. Adriaan, geb. 13.4.1698, ovl. ald., ongehuwd.  

 Vermelding in Lasonder 4793, ‘Minuten van Inboedels etc.’ 1620-1707, folio 28. 
De tekst is in twee stukken verdeeld en handelt over de betaling van de rekening 
voor Cornelis als wees. De tekst luidt: (afbeelding zie volgende bladzijde): 

 Links 
Overgebracht bij den rendant in handen van de Heer Balliu Adolph Path als 
opperweesmeester mitsgaders de heeren schepenen als weesmeesters van 
Oosterlant ten bijwesen van de wesen Cornelis Lagay ende Pieter Beije wegens 
sijne kinderen, desen 19e meij 1688. 

                                                   
15  Ik vermoed dat hiermee niet wordt bedoeld het huidige Nieuwland (ten oosten van Middelburg) 

aangezien in de buurt van Biervleit deze naam twee keer voorkomt; zowel in de Ameliapolder 
(zuidwest van Biervliet) alsook in de St.Pieterspolder (west van Biervliet). Dit is meer ‘in de 
buurt van de familie’ dan op Walcheren. 

16  Dit kan ook de ondertrouwdatum zijn. 
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 Rechts 
Rekeninge bewijs ende reliqua die bij dese is doende Jan Willemse Drubbles, als 
oom ende administratieve voocht van de weese van Adriaan Lagay met name 
Cornelis Lagay ende de twee weese van Aegien Drubbels genaamt Pieter en Jan 
Beije ’t sedert de laeste gedaene rekeninge van dato den 15e januari 1686 ende 
zijn deze gestelt in Ponden, Schellingen en Grooten Vls. 

 

Verdere vermeldingen op folio 33 (10.1.1686), folio 34 (22.1.1682), folio 39 
(15.1.1686 waarin ook de grootte van de boedel wordt weergegeven (£ 31:-:0, 
waarvan het deel van Cornelis is 2/3, dus £ 20:16:11). 

ABBBBA Willem de LAGAIJ (LAGAAI), geb. St. Maartensdijk 2 (of 9).10.1695, 
goudsmid (poorterseed17 Goes 12.2.1746), ovl. Goes 3.12.1764, tr. Goes 
19.1/3.2.1722 Pieternella JACOBS, ged. Goes 25.2.1699, ovl. Goes 3.4.1766, dr. 
van Jacobus PIETERSEN en Josina LIEVENSE. 

 

Huwelijksinschrijving Willem Lagaaij en Pieternella Jacobs. 

 

                                                   
17  Voor het begrip ‘poorter’ zie de bijlage Het poorterschap, blz. 116 
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Registratie Willem Lagaaij als poorter van Goes 

 

 Raad zaterdag den 12 Feb 1746 heeft Willem Lagaay, geboortigvan St. 
Maartensdijk, gedaan den eed als borger van deze stad. 
Bron: Poortersboek Goes 

 

Inschrijving in 
het 
begraafboek 
van Goes, 
1764 (‘Vervolg 
van het 
kerkhof in de 
maand 
December’), 
bijgehouden 
door de 
kerkmeester. 
Willem Lagaaij 
(2de van boven) 

 Uit dit huwelijk, geb. Goes: 
1. Cornelis, volgt ABBBBAA. 
2. Jacobus, ged. 26.1.1725, doopgetuigen: Jacobus PIETERSE en Josina 

LIEVENSE. 
3. Willem, volgt ABBBBAC. 
4. Jacobus, ged. 16.12.1729. 
5. Dina, ged. 23.5.1732. 
6. Pieter, volgt ABBBBAF. 
7. Jesyna, volgt ABBBBAG. 
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ABBBBAA Cornelis de LAGAIJ, ged. Goes 1.11.1722, doopgetuigen: Cornelis LAGAEY 
en Dina MOSSELMANS, otr. Vlissingen 4.11.1747 Jacoba SALLY of SALIJ. Het 
lijkt aannemelijk dat Cornelis dezelfde is als Cornelis LAGAI die met attestatie van 
Goes naar Vlissingen komt, april-juni 1747, naar de Hellebardierstraat (bron: 
Lidmatenregister Vlissingen 1593-1810). 
Uit dit huwelijk, geb. Vlissingen: 
1. Willem, ged. 5.1.1752, doopgetuigen: Willem LAGAAY en Helena van DALEN. 
2. Jan, ged. 14.11.1753, doopgetuigen: Jan SALIJ en Lena van DAALEN. 

ABBBBAC Willem de LAGAIJ, ged. Goes 1.11.1726, doopgetuige Josina LIEVENSE, 
inwoner van Vlissingen op 11.4 1797, geregistreerd als ‘weduwnaar’, ‘69 jaar oud’ 
en ‘herbergier’ op adres D 54, tr.(1) Goes 12.6/9.7.1751 Anna HOUTOP, ‘j.d. van 
Goes’, ovl. Vlissingen maart 1782, otr.(2) ald. 7.4.1787 Maria ROOSE, wed. van 
Barend SIMONS, ovl. voor 11.4.1797.  
Uit het eerste huwelijk: 
1. Willem, volgt ABBBBACA. 
2. Hendrick, volgt ABBBBACB. 
3. Cornelis, ged. Vlissingen 9.12.1757, doopgetuige: Simon ACKERSDIJK en 

Jacoba SALE. 
4. Cornelis, geb. Vlissingen 3/6.10.1769, doopgetuige: Izack ZOMER en 

Willemina de BREE. 
5. (mogelijk18) Pieternella Wilhelmina, volgt ABBBBACE. 

ABBBBACA Willem la GAAY19, ged. Goes 14.6.1752, doopgetuige: Willem LAGAY en 
Cornelia MASKLUN, tr. Middelburg 5/21.4.1776 Cornelia de VREDE.  
Uit dit huwelijk, geb. Vlissingen: 
1. Clasina Wihelmina, geb. 18.3.1778. 
2. Maria Johanna, geb. 28/30.3.1782, doopgetuigen Jan Melchior HUIJSSEN en 

Maria de KLERK.  
3. Willemijna Hermina, geb. Vlissingen 3/6.2.1784, doopgetuigen: Pieternella 

Willemina LAGAAY en Hermanus HARPER. 

ABBBBACB Hendrick LAGAAIJ, ged. Goes 1.6.1753, doopgetuige Hendrik HOUTTOP, 
Pieternella ZOGETSCHOE en Jacomijna van HOUTTOP, ovl. Vlissingen 5.11.1831, 
otr.(1) Vlissingen 16.7.1785 (of 1783) Wilhelmina MANNÉ, otr.(2) Vlissingen 
2.5.1801 Libia de KOK (ook Sibia de KOCK), geb. Breskens ca 1769, ovl. 
Vlissingen 11.9.1840. 
Uit het eerste huwelijk, geb. Vlissingen: 
1. Anna, geb. Vlissingen 29.6/8.7.1789, doopgetuige Maria de KLERK, wed. van 

P. LAGAAY. 
Uit het tweede huwelijk, geb. Vlissingen: 
2. Anna, geb. Vlissingen 23.6/2.7.1802, doopgetuige Helena Maatje 

WOUTERSEN. 

                                                   
18  Pieternella Wilhelmina Lagaay en Hermanus Harper laten als gehuwd paar twee kinderen 

dopen in Vlissingen: Willem (25/30.10.1789) en Adriana (30.3/2.4.1786). Adriana huwt met 
Albert Alberts te Vlissingen 15.6.1814. Mij is onbekend wie de ouders zijn van Pieternella. 
Mogelijk is dat (gezien de leeftijd en het feit dat ze vermeld worden als doopgetuigen bij 
Willemijna Hermina, dr. van Willem La Gaay en Cornelia de Vrede) Pieternella een kind is van 
Willem de Lagaaij en Anna Houtop. 

19  Een Willem La Gaay doet belijdenis 28.12.1784 (Bron: Lidmatenregister Vlissingen 1593-
1810). Toevoegingen hierbij: ‘getrouwde man’ en ‘bij de watermolen’. 
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ABBBBACE Pieternella Wilhelmina LAGAAY20, tr. Hermanus HARPER.  
Uit dit huwelijk (HARPER), geb. Vlissingen: 
1. Adriana, geb. 30.3/2.4.1786. 
2. Willem, geb. 25/30.10.1789. 

ABBBBAF Pieter de LAGAIJ (LAGAAIJ), ged. Goes 11.4.1736, goudsmid, ovl. Goes of 
Vlissingen tussen 1780 en 1789, tr. Vlissingen 13/30.6.1773 met Maria de 
KLERK (KLERCK, le CLERCQ), geb. ca 1752, ovl. Middelburg 20.5.1812. 

 
 Doopinschrijving Pieter Lagaai 

 Uit dit huwelijk21: 
1. Willem, geb. 12.8.1774. 
2. Willem22, geb. 6.9.1778. 
3. Isaac, volgt ABBBBAFC. 
4. Pieter, volgt ABBBBAFD. 

ABBBBAFC Isaac LAGAAIJ, geb. Vlissingen 30/31.12.1780, apotheker en raadslid te 
Vlissingen, ovl. ald. 12.1.1861, otr. Middelburg 18.1.180723 Susanna Johanna 
HOOGVLIET, geb. Middelburg 30.10.1783, ovl. Vlissingen 29.12.1825.  

 

 Doopinschrijving van Isaac Lagaaij 

                                                   
20  Pieternella doet vermoedelijk belijdenis 28.9.1779 met de toevoeging ‘Aan ’t Hoofd’. (Bron: 

Lidmatenregister Vlissingen 1593-1810.) 
21  Mogelijk is Alberdina Cornelia Lagaaij, gehuwd met Abraham Gillis Overbeeke ook een 

dochter. Zie het gezin Overbeeke-Lagaaij op blz. 158. 
22  Op 30.9.1794 doet Willem Lagaay belijdenis (Wagenaarstraat). Het is niet geheel zeker of dat 

deze Willem is, maar hij lijkt de enige die in aanmerking komt. (Bron: Lidmatenregister 
Vlissingen 1593-1810). 

23  Het echtpaar komt met attestatie van Middelburg naar Vlissingen april-juni 1807 (Bron: 
Lidmatenregister Vlissingen 1593-1810). In dit Lidmatenregister staat ook vermeld dat een 
Isaac la GAAY belijdenis doet 2.4.1799 (Oostzijde) en ook een Isaac la GAAY die met attestatie 
naar Utrecht gaat 25.10.1800. Gezien leeftijd en mogelijk studie tot apotheker lijkt het niet 
onwaarschijnlijk dat het hier om deze Izaak gaat. 
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 Uit dit huwelijk, geb. Vlissingen: 
1. Pieter, volgt ABBBBAFCA, zie Tak A/. 
2. Maria Pieternella, volgt ABBBBAFCB. 
3. Dina Adriana, geb. 18.10.1812, ovl. Vlissingen 8.8.1885. 
4. Abraham Albertus, volgt ABBBBAFCD, zie Tak B/. 
5. Louis Christiaan, volgt ABBBBAFCE, zie Tak C/. 
6. Anthonij, geb. 23.7.1818. 
7. Willem, volgt ABBBBAFCG, zie Tak D/. 
8. Sander Adriaan, geb. 21.1.1823, ovl. ald. 18.9.1860. 
9. Henrij Philippus, geb. 20.7.1824, ovl. Vlissingen 11.1.1828. 

10. levenlooze zoon, Jan, 20.12.1825. 
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ABBBBAFCB Maria Pieternella LAGAAIJ, geb. Vlissingen 22.10.1810, ovl. Rotterdam 
14.1.1870, tr. (1) Vlissingen 8.3.1839 Jacobus LOOIS, geb. ald. ca 1787, wed. van 
Clasina Maria HOEK, koopman, bierbrouwer, raadslid van de raad van Vlissingen, 
ovl. ald. 12.9.1839, zn. van Jannis LOOIS en Janna ZUURKAPPIJ (BUURKAPPIJ), 
tr. (2) ald 8.6.1841 Pieter de BRUIJN, geb. Mijdrecht ca 1810, koopman, wed. van 
Katharina Maria de HORN, ovl. ald. 17.6.1843, zn. van Daniel de BRUIJN en 
Petronella van ES, tr. (3) Uithoorn 2.1.1845 Kors AELBERS, geb. Waddinxveen 
23.4.1818, koffiehuishouder, ovl. 14.6.1885, zn. van Johannes AELBERS en 
Maria van der TORREN. Na het overlijden van Maria Pieternella krijgt Kors 
AELBERS een relatie met Johanna Francesca Lamberta BOENDERS. 
Uit het derde huwelijk (AELBERS), geb. Uithoorn: 
1. Suzanna Johanna Maria, geb. 3.6.1847. 
2. Johanna Maria, geb. 17.7.1849. 
3. Dina Adrian, geb. 23.6.1851. 
4. Johanna Petronella, geb. 25.12.1852. 

ABBBBAFD Pieter LAGAAIJ24, geb. Vlissingen 13/16.10.1782, doopgetuigen: Willem 
Philippus de KLERCK en Pieternella de KLERCK, meester broodbakker, ovl. ald. 
29.5.1860, otr. (1) ald. 24.10.1809 Anna Christina ALBREGTS, geb. ca 1786, ovl. 
ald. 5.1.1826, tr. (2) ald. 13.9.1826 Louisa Catharina VERMIJS, geb. Hulst 
13.2.1806, ovl. Vlissingen 15.5.1880, dr. van Johannes Gerardus VERMIJS en 
Angelina Judoca PIERSSENS. 
Uit het eerste huwelijk, geb. Vlissingen: 
1. Bartholomeus, geb. 22.9.1810, ovl. ald. 1.10.1810. 
Uit het tweede huwelijk, geb. Vlissingen: 
2. Maria Louisa, volgt ABBBBAFDB. 
3. Johanna, volgt ABBBBAFDC. 
4. Adriana, volgt ABBBBAFDD. 
5. Pieternella, geb. 16.7.1836, ovl. ald. 8.4.185725. 
6. Willem, geb. 9.7.1839, ovl. Vlissingen 23.8.191526. 
7. Lodewijk Christiaan, volgt ABBBBAFDG, zie Tak E/. 
8. Angeline Catharine, geb. 5.2.1846, ovl. Vlissingen 24.2.1847. 

ABBBBAFDB Maria Louisa LAGAAIJ27, geb. Vlissingen 3 of 6.6.1827, ovl. ald. 
20.8.1873, tr. ald. 18.4.1860 Willem de VRIES28, geb. Naarden ca. 1830, 
ziekenoppasser, zn. van Harmen de VRIES en Geurtje van KRUISEM. 

                                                   
24  Er is een vermelding in het Lidmatenregister Vlissingen (1593-1810) van Pieter Lagaaij die 

belijdenis doet 1.4.1806 (Wagenaarstraat). Het is niet zeker dat dit deze Pieter betreft. 
25  In de overlijdensakte is opgenomen dat niet bekend is of Pieternella gehuwd is (geweest). 
26  In de overlijdensakte is opgenomen dat niet bekend is of Willem gehuwd is (geweest). 
27  Maria is opgenomen geweest als ‘gealimenteerde vrouw’ in het Gasthuis te Vlissingen (bron: 

periode 1824-1886). Ze staat daar vermeld als ‘verlaten vrouw van Willem de Vries, in de bus 
Delvoije’. Het begrip ‘gealimenteerd’ geeft aan dat de kosten van het verblijf worden gedragen 
door een ander, bv. de Diaconie, of misschien de Gemeente Vlissingen. De uitdrukking ‘bus 
van Delvoije’ heeft vermoedelijk betrekking op wie betaalde. ‘Bus’ betekende in die tijd ook iets 
als ‘ziekenfonds, begrafenisfonds’. Dit kan kloppen aangezien in die periode in Middelburg, 
Vlissingen een Francois Delvoije, directeur levensverzekeringsmaatschappij, zieken- en 
begrafenismaatschappij (http://www.geneaal.nl/) leefde. 

28  Bij de overlijdensakte van Maria Louisa Lagaaij is opgenomen dat de verblijfplaats en het al of 
niet in leven zijn van Willem de Vries, niet bekend is. 
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ABBBBAFDC Johanna LAGAAIJ, geb. Vlissingen 22.3.1829, ovl. na 20.9.1906, tr. 
Vlissingen 31.5.1854 Thomas Michaël de MIJTTENAERE, geb. Oostende 
2.6.182829, zeeloods, ovl. Vlissingen 20.9.1906, zn. van Michaël Antonius de 
MIJTTENAERE en Johanna Catharina van der BUSSCHE. 
Uit dit huwelijk (MIJTTENAERE), geb. Vlissingen: 
1. Emma Johanna Maria, geb. 27.12.1854. 
2. Pieter Michiel, geb. 7.3.1857. 
3. Thomas Michiel, geb. ca 14.7.1859. 
4. levenloze dochter, 20.6.1863. 

ABBBBAFDD Adriana LAGAAIJ, geb. Vlissingen 9.9.1833, ovl. ald. 13.2.1903, tr. 
ald. 24.6.1857 Marinus PRINCE, geb. ald. ca 1833, houtzager, schilder, ovl. ald. 
26.8.1901, zn. van Jan PRINCE en Jannetje den DEKKER. 
Uit dit huwelijk (PRINCE), geb. Vlissingen: 
1. Jan Pieter, geb. 27.3.1858. 
2. Pieter Cornelis, geb. 3.6.1859. 
3. Johanna Helena Adriana, geb. 22.1.1861. 
4. Adam, geb. 21.10.1863. 
5. Lodewijk, geb. 1.7.1865. 
6. Adriana, geb. 22.12.1866. 
7. Marinus, geb. 18.1.1869. 
8. Maria, geb. 1.3.1871. 
9. Martina, geb. 23.7.1872. 

10. Jacobus, geb. 27.11.1874. 
11. Louisa, geb. 24.9.1876. 

ABBBBAG Jesyna LAGAAIJ, geb. Goes 26.2.1740, tr30 ald. 22.3.1769 Pieter den 
BOER. 

                                                   
29  Volgens bevolkingsregister Vlissingen, geb. 1.6.1828. 
30  Huwelijk op basis van gegevens van Internet (site Mormonen http://www.familysearch.com). 
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Tak A/ 

ABBBBAFCA31 

A/  Pieter LAGAAIJ, geb. Vlissingen 
6/23.2.1808, apotheker, 2de luitenant, 
ovl. ald. 9.3.1883, tr. ald. 12.12.1838 
Anna Maria VERHOEFF, geb. ald. 
16.12.1814, ovl. Rotterdam 9.10.1883, 
dr. van Kornelis Adriaan VERHOEFF en 
Anna Maria HOGENBOOM. 

 
 Uit dit huwelijk, geb. Vlissingen: 

1. Izaac Adriaan, volgt A/A. 
2. Cornelis Johannes, volgt A/B. 
3. Susanna Johanna (‘Suze’), geb. 

Vlissingen 30.10.1843, ovl. ald. 
18.3.1865. 

4. Johannes Cornelis, geb. ca 
25.9.1845, ovl.32 25.10.1845. 

5. Abraham Albertus, volgt A/E. 
6. Johannes Cornelis, volgt A/F. 
7. Anna Maria, volgt A/G. 
8. Louis Christiaan, geb. Vlissingen 8.1.1853, ovl. ald. 24.1.1854.  
9. Maria Pieternella, volgt A/I. 

                                                   
31  Deze code wordt in de rest van de gegevens in dit hoofdstuk weergegeven met A/. 
32  Overleden aan boord van een schip op uitreis naar Oost-Indië. Akte opgemaakt 18.12.1845; in 

overlijdensregister Vlissingen 1847. 

Anna Maria Verhoeff 
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Geboorte- en doopafschrift uit de huwelijksbijlage bij het huwelijk van Pieter Lagaaij 
(A/) en Anna Maria Verhoeff. 
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A/A  Izaac Adriaan 
LAGAAIJ, geb. Vlissingen 
15.10.1839, Officier van 
Administratie 1e klas van de 
Kon. Marine, later directeur 
van het werkhuis in de 
Roeterstraat te Amsterdam, ovl. Amsterdam 19.12.1900, tr. Hellevoetsluis 
8.5.1873 Adriana Francina Catharina Margretha (‘Jeanne’) GALLAS, geb. ald. 5.5 
(3?).1846, ovl. 's Gravenhage 14.2.1940, dr. van Pieter GALLAS en Adriana 
Francina Catharina Margaretha LAFEBER. Adriana was de oudere zus van de 
vrouw van Cornelis Johannes Lagaaij (A/B).  
Uit dit huwelijk: 
1. Pieter, volgt A/AA. 
2. Anna Maria, volgt A/AB. 
3. Johanna Susanna Adriane, 

volgt A/AC. 

A/AA Pieter (‘Piet’) LAGAAIJ, geb. 
‘s Gravenhage 3.2.1874, luitenant ter zee 
2e klas, ridder in de orde van Oranje 
Nassau en ridder in de orde van de 
Nederlandse Leeuw, ovl. Renkum (Gld.) 
2.11.1938, tr.33 ‘s-Gravenhage 7.9.1905 
Josephine Eduouardina Hubertine (‘Fien’) 
HANCKAR, geb. Wassenaar 11.5.1878, 
ovl. ’s-Gravenhage 18.11.1960, dr. van 
Jozeph Edouard Hubert HANCKAR en 
Martina Geertruida PAULUS.  
Op een reis in Engeland werd een kind 
van Engelse nationaliteit geadopteerd.  
1. Pieter34, volgt A/AAA. 

                                                   
33  Volgens aantekeningen zou het huwelijk door echtscheiding ontbonden zijn ontbonden en 

later weer hersteld. Hiervan is echter op de persoonskaart niets gevonden. 
34  Oorspronkelijke naam van Pieter voor adoptie is Kenneth WYNNE. Na de adoptie is de naam 

officieel Pieter Hanckar Lagaay Wynne, maar de kinderen gebruiken deze naam alleen in 
officiële documenten.  
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A/AAA Pieter (HANCKAR) LAGAAIJ (WYNNE) (ir. werktuigbouwkunde), geb. 
Southamton (UK) 21.9.1923, ovl. Bosch en Duin 8.4.1977, tr. 19.2.1953 Johanna 
Roelfina (‘Hannie’) MANHS, geb. Delft 30.1.1930, ovl. Groenekan 24.11.1982, dr. 
van J.Th.A. MAHNS en J. van der HEIDE. 
Kinderen: 
1. Jospehine, volgt A/AAAA. 
2. Willem/William, volgt A/AAAB. 

A/AAAA Jospehine (‘José’) (HANCKAR) LAGAAIJ (WYNNE), geb. Port Harcourt 
(Nigeria) 3.1.1956, modeontwerpster, tr. Zeist 16.10.1982 Reinier BRASEM, geb. 
Soest 1.8.1953, piloot, zn. van Henri Louis BRASEM en Bertha Johanna 
KLIJWEG. 
Uit dit huwelijk (BRASEM), geb. De Bilt (Bilthoven): 
1. Steven, geb 22.6.1984. 
2. Casper, geb. 3.6.1988. 
3. Wouter Pieter, geb. 29.5.1990. 

A/AAAB Willem/William (HANCKAR) LAGAAIJ (WYNNE), geb. Boma (Congo) 
1.7.1958, zelfstandige, tr. Laren 16.9.1989 jonkvrouwe E.A.J.M. (‘Manuella’) 
MICHIELS VAN KESSENICH, geb. 8.1.1961, ovl. Geertruidenberg 18.7.2001. 
Uit dit huwelijk: 
1. Anne-Claire, geb. Blaricum 17.3.1991. 
2. Maud Octavi, geb. Blaricum 12.4.1994. 
3. Pieter Willem, geb. Huizen 7.8.1995. 

A/AB Anna Maria (‘Nan’) LAGAAIJ, geb. Amsterdam 16.7.1875, tr. C. 
VORNHOLT. 
Uit dit huwelijk (VORNHOLT): 
1. Jootje. 
2. Leida. 

A/AC Johanna Susanna Adriane (‘Jo’) LAGAAIJ, geb. Amsterdam 7.3.1877, ovl. 
‘s-Gravenhage 29.4.1959, tr. Soerabaja (Nederlands Indië) 22.9.1914 Hendrik 
CARRIÈRE (mr.), geb. ‘s-Gravenhage 23.5.1881, lid van de algemene rekenkamer 
in Nederlands Oost-Indië, ovl. Seefeld (Oostenrijk) 9.1.1935 ten gevolge van een 
hartaanval. 
Uit dit huwelijk (CARRIÈRE), geb. Bopkhalm?? (Celebes): 
1. zoon, geb. 19.1.1916, op halfjarige leeftijd overleden. 

A/B  Cornelis Johannes LAGAAIJ, geb. Vlissingen 1.1.184235, officier van 
administratie 1e klas van de Kon. Marine en later chef van de comptabiliteit te 
Amsterdam, ovl. Zeist 21.11.1911, tr. Hellevoetsluis 28.12.1871 Maria GALLAS, 
geb. ald. 1.6.1848, ovl 's Gravenhage 25.1.1932 (beg. Zeist), dr. van Pieter 
GALLAS en Adriana Francina Catharina Margaretha LAFEBER. Zij was de jongere 
zus van de vrouw van Izaak Adriaan Lagaaij (A/A) 
 

                                                   
35  Cornelis staat vermeld in het register van Z.M.Wachtschip te Vlissingen in de periode 1865-

1877. 
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 Uit dit huwelijk: 
1. Anna Maria, volgt A/BA. 
2. Johanna Susanna, volgt A/BB. 
3. Pieter, volgt A/BC. 
4. Emma, geb. Amsterdam, ovl. ald. op de leeftijd van 5 dagen. 

 
A/BA Anna Maria (‘Anny’) LAGAAIJ, geb. Nieuwe Diep (gem. Den Helder) 

25.9.1872, ovl. ‘s-Gravenhage 6.4.1942, tr. Soerakarta 11.4.1905 Anton 
VROESOM DE HAAN (ir.), geb. ca 1855, ovl. ’s-Gravenhage 3.9.1938. 

A/BB Johanna Susanna (‘Jo’) LAGAAIJ, geb. Nieuwe Diep (gem. Den Helder) 
8.10.1877, ovl. Soest 14.6.1961, tr.(1) Semarang 5.10.1903 Jan Hendrik TORLEY 
DUWEL, geb. Dordrecht 21.8.1879, koopman, ovl. Bloemendaal (Marine Hospitaal 
te Overveen) 27.12.1957, zn. van Alexander Johannes TORLEY DUWEL en Maria 
Cornelia Gerardina VERHOEFF. Het huwelijk is Batavia 25.2.1910 door 
echtscheiding36 ontbonden. Tr.(2) Magelang 4.1.1911 Jan Frederik Alexander 
MUZERIE, geb. ‘s-Gravenhage 22.1.1882, militair apotheker 1ste kl. van het 
K.N.I.L.37, ovl. Leiden 23.8.1927, beg. ‘s-Gravenhage 26.8.1927 op de 
begraafplaats Oud Eik en Duinen in de familiekelder 125, zn. van Jan Frederik 
Alexander MUZERIE en Lucretia van der HILST. 
Uit het eerste huwelijk, geb. Semarang (Nederlands Indië) (TORLEY DUWEL): 
1. Cornelis Johannes, geb. 26.11.1904. 

 Uit het tweede huwelijk, geb. Magelang (Nederlands Indië) (MUZERIE): 
2. Lucretia, geb. 24.8.1911. 

A/BC Pieter (‘Piet’) LAGAAIJ, 
geb. Den Helder 5.7.1879, hoofd 
van de Factorij van de 
Nederlandse Handel Maatschappij 
te Batavia van 1927-1929, ridder 
in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw, ovl. ‘s-Gravenhage. 
23.10.1934, tr. Amsterdam 
20.8.1903 Cornelia Louise 
HEIJINK, geb. ald. 28.4.1880, ovl. 
’s-Gravenhage 9.10.1961, dr. van 
Dirk HEIJINK en Johanna 
Wilhelmina OLDENDORFF.  
Uit dit huwelijk: 
1. Mary, volgt A/BCA. 
2. Martine, volgt A/BCB. 

 

  

                                                   
36  Hierna trouwt Jan Hendrik Torley Duwel te Dordrecht 18.10.1910 met Wilhelmina Johanna 

Huiberdina Jorissen, geb. 18.4.1879, ovl. Haarlem 28.1.1945. 
37  Koninklijk Nederlands Indisch Leger. 



 36

 
 

A/BCA38 Mary LAGAAIJ, geb. Telok39 (Sumatra)? 12.9.1904, tr. Patric LAWRENCE 
(Engelse nationaliteit). 
Uit dit huwelijk (LAWRENCE): 
1. kind. 
2. kind. 

 
A/BCB Martine LAGAAIJ, geb. Batavia 

(Nederlands-Indië) 8.11.1918, ovl. ‘s-Gravenhage 
27.9.1959, tr. ald. 24.3.1956 Richard van 
WULFFTEN PALTHE, geb. Almelo 5.1.1907, 
tandarts, ovl. Otterloo 25.3.1984, zn. van Jan 
Richard van WULFFTEN PALTHE en Elsjen 
JALINK. 

 

 

                                                   
38  Woont bij het overlijden van haar moeder in 1961 in Engeland. 
39  Moeilijk leesbaar op de gezinskaart uit het Amsterdamse Bevolkingsregister. Telok betekent 

‘baai’, maar onduidelijk in dat geval welke baai. 
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A/E  Abraham Albertus LAGAAIJ, geb. Vlissingen 15.9.1846, apotheker te 
Rotterdam, ovl. ald. 12.10.1900, tr. Wageningen 25.5.1882 Maria HONDIUS, geb. 
ald. 3.4.1853, ovl. ald. 27.10.1923, dr. van Johannes Magdalenus HONDIUS en 
Waltje Jacoba PLANTENGA.  
Uit dit huwelijk40, geb. Rotterdam: 
1. Anna Maria, volgt A/EA. 
2. Johannes, volgt A/EB. 
3. Pieter, volgt A/EC. 
4. Walda Jacoba, volgt A/ED. 
5. Maria (‘Mary’), geb. 26.2.1891, lerares Engels bij 

middelbaar onderwijs, ovl. Apeldoorn 2.1.1940. 
6. Suzanna Johanna (‘Suuske’), geb. 16.4.1892, ovl. 

ald. 20.4.1898. 
7. Abraham Albertus, volgt A/EG. 

 

                                                   
40  Gegevens deels via Internet: http://www.hondius.nl/fundatio/1998/18.html 

Maria Lagaaij 

Apotheek in Rotterdam, 
Westerstraat 32, na de 
verbouwing vlak voor de 
oorlog. De apotheek werd
bij het bombardement 
van Rotterdam in mei 
1940 compleet verwoest. 
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Acte van bevoegdheid als apotheker van Abraham Albertus. Uitgereikt te Leiden 22 
december 1877. 
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Gezin van Abraham Albertus Lagaaij en Maria Hondius. V.l.n.r.: Abraham Albertus, 
Pieter, Anna Maria, Maria Hondius (moeder), Johannes, Maria, Walda Jacoba Lagaaij  

  

Abraham Albertus Lagaaij 
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Abraham Albertus Lagaaij Maria Hondius 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hondius 
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Feestlied ter gelegenheid van het 12,5-jarig huwelijksfeest van Abraham Albertus 
Lagaaij en Maria Hondius 
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Rechts: Maria Hondius met kinderen. 

Achterste rij (v.l.n.r): Maria Hondius, 
Abraham Albertus, Pieter, Johannes, 

Links (midden): Anna Maria, Walda 
Jacoba. 

Links (voor): Susanna, Maria. 

Vermoedelijk Johannes
en Pieter Lagaaij.
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A/EA Anna Maria LAGAAIJ (‘Nancy’), geb. 
Rotterdam 20.3.1884, ovl. ald. 5.10.1969, tr. 
ald. 23.7.1908 Jan Hindrik KUGEL, geb. 
Termunten (Gr.) 21.8.1879, apotheker te 
Rotterdam41,42, ovl. Rotterdam 19.8.1943, zn. 
van Jan Pieters KUGEL en Aaltje KEIJER. 
Uit dit huwelijk (KUGEL), geb. Rotterdam: 
1. Jan Pieter, geb. 12.1.1909. 
2. Maria, geb. 2.11.1910. 
3. Aaltje, geb. 15.1.1911. 
4. Walda Jacoba, geb. 25.2.1913. 
5. Annechien, geb. 12.7.1915. 
6. Abraham Albertus, geb. 8.3.1917. 
7. Nancy, geb. 5.8.1918. 
8. Pieter Jan, geb. 1.6.1920. 
9. Lydia, geb. 29.9.1928. 

 
 

Anna Maria Lagaaij 

 
 
                                                   
41  De stage in de opleiding tot apotherker via de universiteit Groningen werd gelopen bij 

apotheek Lagaay in Rotterdam… 
42  Jan Hindrik Kugel is na het overlijden van Abraham Albertus Lagaaij tot zijn huwelijk in 1908 

beheerder geweest van diens apotheek aan de Westerstraat. 
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Gezin Kugel-Lagaaij (foto ca 1935). V.l.n.r. Jan Hindrik Kugel, Aaltje, Abraham 
Albertus, Walda, Pieter Jan, Jan Pieter, Lydia, Maria (Mieke), Nancy Kugel-Lagaaij, 
Nancy, Annechien (Ankie). 

A/EB Johannes LAGAAIJ (‘Jo’), geb. Rotterdam 12.3.1886, kapitein-luitenant ter 
zee, ovl. Lugano (Zwitserland) 18.6.1963, crematie Velsen 24.6.1963, tr. 
Rotterdam 14.2.1924 Anna Cornelia (‘Annie’) BROUWER, geb. Brummen 
6.4.1900, ovl. De Bilt 23.1.1998, dr. van Lubertus BROUWER en Catharina 
Cornelia SOMBEEK. 
Uit dit huwelijk, geb. Nieuw Helvoet: 
1. Robert, volgt A/EBA. 
2. Maria Catherina, volgt A/EBB. 
3. Anneke Ellen, volgt A/EBC. 
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Afdruk uit een onbekende krant43 tussen 1930 en 193644. 

 
                                                   
43  Vaststelling op basis van aanspreektitel en rang. 
44  Johannes werd op 7.12.1930 bevorderd tot kapitein luitenant ter zee (‘overste’) en ging op 

1.6.1936 met pensioen. 
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A/EBA Robert LAGAAIJ (‘Rob’) (Dr.), geb. Nieuw 
Helvoet 25.12.1924, geoloog, ovl. Wassenaar 
26.1.1975, tr. Voorburg 12.2.1952 Johanna 
Jeanne (‘Joke’) NUGTEREN, geb. Rotterdam 
18.2.1928, ovl. ald. 14.10.2002. 

 

Uit dit huwelijk: 
1. Anne Margot, volgt A/EBAA. 
2. Emma Louise, volgt A/EBAB. 

 

Robert Lagaaij 
 

A/EBAA Anne Margot LAGAAIJ (‘Gooke’) (Dr.), geb. Caracas (Venezuela) 1.2.1955, 
arts, internist-geriater, tr. Oegstgeest 31.12.1991 Hendrikus Clemens Jozef van 
KLINK (‘Rik’), geb. Hilversum 18.3.1957, longarts, zn. van Johannes Cornelis 
Leonardus KLINK en Cesilia Catharina van LEEUWENKAMP.  

A/EBAB Emma Louise 
LAGAAIJ (‘Malice’) (Dr.), geb. 
Houston (VS) 2.12.1956, arts, 
immunologe, relatie met Eelco 
Lodewijk Casper Liduinus van 
EIJCK, geb. Rotterdam 
26.4.1960, zn. van Casper Jan 
Willem van EIJCK en Maria 
Wilhelmina Henriette BADER. 
Uit deze relatie, geb. 
Wassenaar: 
1. Willem Johan Frederik 

LAGAAIJ, geb. 17.12.1996. 
2. Louise Giusepina 

LAGAAIJ, geb. 5.6.1999. 

 

 

 

Malice Lagaaij met kinderen  
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A/EBB Maria Catherina LAGAAIJ (‘Mieke’), geb. Nieuw Helvoet 3.8.1926, 
secretaresse, tr. Oegstgeest 9.6.1950 Adolf (‘Dolf’) THOMASSEN (Ir.), geb. Deventer 
2.4.1924, fabrieksdirecteur, ovl. Leiden 18.1.1996, zn. van Adolf THOMASSEN en 
Johanna SIEVERDINK 
Uit dit huwelijk (THOMASSEN), geb. Leiden: 
1. Ellen Madelon (‘Ellen’), geb. 1.8.1952. 
2. Caroline Elisabeth (‘Caroline’), geb. 22.3.1960. 

A/EBC Anneke Ellen LAGAAIJ (‘Anneke’), geb. 
Nieuw Helvoet 1.6.1928, tr. Oegstgeest 
21.12.1956 Lodewijk BLOK, geb. Rotterdam 
12.1.1929, restaurateur/directeur restaurant, 
zn. van Jan Lodewijk BLOK en Maaike 
SONNEVELD. 
Uit dit huwelijk (BLOK): 
1. Bart Lodewijk (‘Bart’), geb. Vlaardingen 

21.9.1957. 
2. Annemieke Ellen (‘Annemieke’), geb. 

Maassluis 21.5.1961. 
3. Job Jan (‘Job’), geb. Vlaardingen 

15.6.1967. 
 
 
 
 

Anneke Ellen Lagaaij  

A/EC Pieter LAGAAIJ, geb. Rotterdam 
22.12.1887, gezagvoerder en commodore 
bij de Holland Amerika Lijn, drager van 
het ‘Kruis van Verdienste’, ovl. ald. 
26.11.1972, tr. ald. 10.12.1914 Maria 
Catharina WOLTERBEEK, geb. 
’s-Gravenhage 11.4.1888, ovl. Rotterdam 
28.12.1967, dr. van Anthonie Hendrik 
WOLTERBEEK en Maria Elizabeth 
VOLMAR. 
Pieter schreef twee boeken: ‘Vier Gouden 
Banden’, een relaas over zijn ervaringen 
bij de koopvaardij, en ‘Jan Pakaan’, een 
roman over Nederlandse emigranten naar 
Amerika. 
Uit dit huwelijk, geb. Rotterdam: 
1. Abraham Albertus, volgt A/ECA. 
2. Maria Elizabeth, volgt A/ECB. 
3. Nancy, volgt A/ECC.  
4. Anthonie Hendrik, volgt A/ECD. 

 Over de ontmoeting van Pieter Lagaaij met 
Charles de Gaulle in 1940 is in de bijlage: 
Aan boord van de Westernland, voorjaar 
1940, blz. 121, een krantenartikel 
weergegeven. 
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Pieter Lagaaij op de brug 
van de “Volendam”. 
Afbeelding afkomstig uit 
het door hem geschreven 
boek ‘Vier Gouden 
Banden’, uitgeverij Jan 
van Tuyl, (datum 
onbekend) 

Maria Wolterbeek 
en Pieter Lagaaij 
met kinderen 
(v.l.n.r.): 
Anthonie, Maria 
Elisabeth en 
Nancy. 
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Pieter Lagaaij 

 

Kinderen van Pieter Lagaaij en Maria 
Wolterbeek. 
Achter (v.l.n.r.): Anthonie Hendrik, Abraham 
Albertus. 
Voor (v.l.n.r.) Maria Elizabeth, Nancy. 
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A/ECA Abraham Albertus (‘Bram’) LAGAAIJ, geb. 
Rotterdam 8.11.1915, bouwkundige, ovl. 
Amsterdam 27.2.2000, tr. Rotterdam 28.8.1941 
Gesina (‘Ina/Ineke’) JANSEN, geb. ald. 
2.10.1915, ovl. Amsterdam 7.6.1995. 
Uit dit huwelijk, geb. Rotterdam: 
1. Sonja Marianne, volgt A/ECAA. 
2. Paul, volgt A/ECAB. 

A/ECAA Sonja Marianne LAGAAIJ, geb. 
Rotterdam 28.3.1943, tr. (1) Hans GRINZPAN, 
tr.(2) Joop WEYER.

 Uit het eerste huwelijk (GRINZPAN): 
1. Monique Mireille, geb. ca 1965. 
2. Maxim, geb. ca 1967. 

 Uit het tweede huwelijk (WEYER): 
3. kind. 
4. kind. 

A/ECAB Paul LAGAAIJ, geb. Rotterdam 17.5.1946, tr. Zusanna …. 

A/ECB Maria Elizabeth (‘Riet’) LAGAAIJ, geb. Rotterdam 13.12.1916, ovl. 
Hendrik-Ido-Ambacht 16.4.1999, tr. Rotterdam 7.5.1937 Johannes Hendrikus 
(‘Jan’) NIEHORSTER, geb. Rotterdam 25.6.1910, handelaar in koffie en thee, ovl. 
Hendrik-Ido-Ambacht 24.1.1983, zn. van Josephus Henri NIEHORSTER en 
Sophia Margaretha BROUWER. 
Uit dit huwelijk (NIEHORSTER), geb. Rotterdam: 
1. Josephus Henrie, geb. 6.10.1937. 
2. Peter, geb. 19.5.1939. 
3. Nancy, geb. 14.9.1944. 

A/ECC Nancy LAGAAIJ, geb. Rotterdam 
23.1.1918, ovl. Papendrecht 26.7.1986, tr. 
Rotterdam 9.4.1946 Georgius Cornelis VERHOEFF, 
geb. ald. 9.11.1914, constructeur-verkoping, zn. 
van Johannes Jacobus VERHOEFF en Belia Maria 
ROS. 
Uit dit huwelijk (VERHOEFF), geb. Rotterdam: 
1. Astrid, geb. 10.2.1947. 
2. George Johannes, geb. 7.3.1948. 
3. Madelon Maria Wilhelmina, geb. 23.2.1954. 

 

A/ECD Anthonie (‘Anthony/Tony/Toon’) Hendrik LAGAAIJ, geb. Rotterdam 
28.7.1919, kapitein van de ‘Rotterdam’ van de Holland Amerika Lijn, ovl. London 
(UK) 7 of 8.8.1986, tr. ald. 1944 Mary Teresa BROWNE, geb. ald. 8.6.1917, 
secretaresse en actrice (‘Over the Moon’ in 1937), ovl. ald. 30.7.1997, dr. van 
Martin BROWNE en Elizabeth MOORE. 
Uit dit huwelijk: 
1. Pieter Edmund, volgt A/ECDA. 
2. Maureen Patricia, volgt A/ECDB. 
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Anthony Lagaaij aan boord 
van de ‘Rotterdam’. Foto 
1985. 

 

Huwelijksfoto Anthony 
Lagaaij en Mary Browne. 



 52

A/ECDA Pieter Edmund LAGAAIJ, geb. Lester (UK) 26.7.1944, primary school 
teacher (Brighton), tr.(1) verm. Surrey (UK) 10.5.1973 June Elizabeth Leslie 
DORAN, geb. Chiswick, London (UK) 12.3.1951, dr. van Derek Malise Leslie 
DORAN en Joan Alice HAYLEY. Huwelijk door echtscheiding ontbonden. Tr.(2) 
4.7.1983 Barbara Millicent POWELL, geb. Edgeware, Middlesex (UK) 25.3.1947, 
teacher, dr. van Lewis Arthur POWELL en Millicent GORE. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Alice Mary, volgt A/ECDAA. 
Uit het tweede huwelijk, geb. Brighton (UK): 
2. Oliver Pieter, geb. 4.2.1984. 
3. Mary Catherine, geb. 15.5.1985. 
4. Bethany Millicent, geb. 15.9.1988. 

 
Gezin Lagaaij-Powell (foto ca 2004) 
V.l.n.r. Bethany Lagaaij, Mary Lagaaij, Pieter Lagaaij, Barbara Powell en Oliver 
Lagaaij. 

A/ECDAA Alice Mary LAGAAIJ, geb. 
Hounslow (London, UK) 16.9.1973, 
filosofisch wetenschapper, relatie 
met Max Ferdinand ZEITLER, geb. 
München (GER) 18.3.1972, filmer, 
zn. van Hans-Jürg Wolfgang Paul 
ZEITLER and Peggy Elaine 
CHERNER. 
Uit deze relatie (ZEITLER-LAGAAIJ), 
geb. Berlijn (GER): 
1. Louisa Leona Elaine, geb. 

19.5.2004. 
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A/ECDB Maureen Patricia LAGAAIJ, geb. 
Rotterdam 7.5.1951, teacher, tr. London 
(UK) 22.7.1979 Peter Settle HEAP, geb. 
Bolton (Lancashire, UK) 15.1.1950, 
project engineer (Bechtel), zn. van 
Clifford HEAP en Joyce GLAISTER. 
Uit dit huwelijk (HEAP): 
1. Michael Anthony, geb. Toronto (Can.) 

30.10.1980. 
2. Martina Leonie, geb. London (UK) 

9.6.1983. 

 
Maureen Lagaaij en Peter Heap. 

Huwelijksfoto.  

A/ED Walda Jacoba 
LAGAAIJ, geb. Rotterdam 
3.6.1889, apothekers-
assistente, ovl. ald. 
2.11.1966, tr. Utrecht 
8.6.1920 Jacob JANSEN, 
geb. ald. 28.3.1889, 
groothandelaar, ovl. Breda 
4.3.1973, zn. van Bernardus 
JANSEN en Anna SNIJDERS. 
Uit dit huwelijk (JANSEN), 
geb. Rotterdam: 
1. Bernard Hans Robert, 

geb. 10.2.1922. 
2. Albert Walter Otto, geb. 

10.2.1922. 

 

 

 

Walda Lagaaij met de twee 
kinderen: rechterknie Bernard 
Hans Robert, linkerknie Albert 

Walter Otto. 
Foto gemaakt 30.5.1923. 
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Ondertrouwfoto Walda 
Jacoba Lagaaij en 
Jacob Jansen, 25 mei 
1920.

A/EG Abraham Albertus (‘Bram’) LAGAAIJ (ir. elektrotechniek, gestudeerd te 
Delft), geb. Rotterdam 20.6.1894, leraar gymnasium wiskunde45 en mechanica te 
Roermond, ovl. Maastricht 16.12.1979, crematie Rotterdam, tr. Jörlanda (Zweden) 
2.11.1954 Britta Alma OLSSON, geb. Rotterdam 10.3.1907, tolk bij de rechtbank, 
apothekersassistente, ovl. Maastricht 18.8.1994, dr. van Sven Oskar OLSSON en 
Trijntje de LAT. 

                                                   
45  Werd door leerlingen op school ‘Phyt’ genoemd, naar Phytachoras. 
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Abraham Albertus Lagaaij als jonge 
jongen 

 
Abraham Albertus Lagaaij 

 
Trouwfoto Abraham Albertus Lagaaij em Britta Alma Olsson (2.11.1954). 
Achterste rij: onb., onb., onb., onb., onb., Jacob Jansen, Walda Lagaaij, Johannes 
Lagaaij, Anna Corenlia Brouwer. 
Voorste rij: onb., vader Britta, Britta Olsson, Abraham Lagaaij, Anna Maria Lagaaij 
(geh. Met Jan Kugel), onb. 
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A/F  Johannes Cornelis (‘Jan’) LAGAAIJ, geb. Vlissingen 18.12.1848, 
banketbakker, ovl. ald. 4.10.1899, tr. ald. 11.7.1877 Sara Johanna HARDER, geb. 
ald. 22.6.1855, winkelierster, ovl. ald. 6.12.1921, dr. van Isaak HARDER en 
Adriana Johanna van de SANDE. 
Uit dit huwelijk, geb. Vlissingen: 
1. Pieter, volgt A/FA. 
2. Adriana Johanna, geb. 18.5.1879. 
3. Anna Maria, geb. 25.5.1880, ovl. ald. 29.7.1880. 
4. Anna Maria, geb. 6.7.1881, ovl. ald. 29.6.1904. 
5. Isaac, geb. 14.3.1883, handelsman, vermoedelijk gestorven te Berlijn. 
6. Anna Dorothea, volgt A/FF. 
7. Johannes Cornelis, volgt A/FG. 
8. Maria Pieternella, geb. 2.1.1889, lerares te Arnhem, ovl. Arnhem 6.10.1960. 
9. levenloze zoon, 15.6.1893. 

A/FA Pieter LAGAAIJ, geb. Vlissingen 4.5.1878, banketbakker, ovl. ald. 
19.1.1939, tr. ald. 3.5.1904 Wilhelmina Susanna VUIJK, geb. ald. 18.12.1880, 
ovl. ald. 17.12.1960, dr. van Leendert VUIJK en Maria Alida de SWART. 
Uit dit huwelijk, geb. Vlissingen: 
1. Johannes Cornelis, volgt A/FAA. 
2. Leendert, geb. 2.7.1909, ovl. ald. 31.12.1910. 
3. Leendert, geb. 28.2.1914, ovl. Middelburg 16.1.1925. 

A/FAA Johannes Cornelis (‘Jan’) LAGAAIJ, geb. Vlissingen 13.2.1905, 
stuurman/kapitein van de Maatschappij ‘Zeeland’, ovl. ald. 11.1.1976, tr. ald. 
24.3.1936 Petronella Cornelia (‘Nel’) BOK, geb. ald. 9.9.1908, ovl. ald. na 1976. 
Uit dit huwelijk: 
1. Walda Wilhelmina Maria, volgt A/FAAA. 

A/FAAA Walda Wilhelmina Maria LAGAAIJ, geb. Zoutelande 21.5.1940, tr. 
27.5.1966 W. JURGENS. 

A/FF Anna Dorothea (‘Dora’) LAGAAIJ, geb. Vlissingen 22.8.1884, ovl. Naarden 
8.12.1968, tr. Vlissingen 21.10.1912 Johannes Ambrosius van de WETERING, 
bijgenaamd de ROOIJ, geb. Weesp 31.3.1882, (hoofd)machinist en kapitein van de 
Maatschappij ‘Nederland’, ovl. Bussum 8.10.1969, zn. van Pieter Teunis van de 
WETERING, bijgenaamd de ROOY en Alida SCHOK. 
Uit dit huwelijk (van de WETERING, bijgenaam de ROOIJ), geb. Vlissingen: 
1. Alida, geb 22.8.1913. 

A/FG Johannes Cornelis (‘Jan’) LAGAAIJ, geb. Vlissingen 16.1.1888, 
gezagvoerder Gouvernementsmarine Nederlands Indië, ridder in de Orde van 
Oranje Nassau, ovl. Laren 1.3.1968, tr. Batavia (Nederlands Indië) 7.3.1912 
Cornelia Frederika Alexandrina KROON, geb. Batavia (Nederlands Indië) 
20.5.1887, ovl. Laren 23.8.1967, dr. van Frans Hendrik KROON en Johanna 
Maria Louisa McLENNAN.  
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A/G  Anna Maria LAGAAIJ, geb. Vlissingen 16.12.1850, ovl. ald. 15.3.1913, tr. 
ald. 7.5.1873 Hendrik LOOIS, geb. ald. 17.1.1849, kruidenier, ovl. ald. 9.8.1929, 
zn. van Johannes LOOIS en Johanna Maria POELEMANS.  
Uit dit huwelijk (LOOIS), geb. Vlissingen: 
1. Johanna Maria, geb. 26.2.1874. 
2. Anna Maria, geb. ca 10.9.1875. 
3. Suzanna Johanna, geb. 27.9.1877. 
4. Maria Cornelia, geb. 15.6.1879. 
5. Pieter, geb. 26.8.1880. 
6. Hendrika, geb. 28.3.1882. 
7. Johannes, geb. 24.4.1883. 
8. levenloos aangegeven dochter, 17.6.1884. 
9. Hendrik, geb. 16.11.1885. 

10. Isaac Adriaan, geb. 19.11.1886. 
11. Isaac Adriaan, geb. 23.2.1888. 
12. Anna Maria, geb. 7.8.1890. 
13. Hendrika, geb. 13.12.1891. 
14. Dirk, geb. 10.12.1893. 

  

 

Van links naar rechts: 
Anna.Loois (1890), Izak 
Loois (1888), Hendrik Loois 
(1885, in ligstoel), Dirk Loois 
(1893), Piet Loois (1880). 
Staand op de achtergrond: 
Hendrik Loois (1849) en 
Anna Maria Lagaaij (1850). 
Foto ca 1898 

A/I  Maria Pieternella LAGAAIJ, geb. Vlissingen 3.2.1855, ovl. Rotterdam 
8.12.1897, tr. Dirk THEESSEN (TEESEN), apotheker te Rotterdam (Kralingen).  
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Tak B/ 

ABBBBAFCD46 

B/  Abraham Albertus LAGAAIJ, geb. Vlissingen 5.6.1814, officier van 
administratie 1e klasse bij Z.M. Marine, ovl. ald. 3.11.1862, tr. ald. 3.9.1851 
Caroline (‘Charlotte’) Thérèse van GOETHEM, geb. ald. 6.3.1816, ovl. Nieuwe Diep 
(gem. Den Helder) 14.12.1854, dr. van Charles van GOETHEM en Theresia 
Augustina FREDERIC.  
Uit dit huwelijk, geb. Vlissingen:  
1. Suzanna Charlotta, volgt B/A. 
2. Charles Albertus, volgt B/B. 

 

 

 
B/A  Suzanna Charlotta LAGAAIJ, geb. Vlissingen 5.12.1852, ovl. Gent 

5.4.1932, tr. Vlissingen 5.9.1876 Ludovicus Josephus (Louis) van DURME, geb. 
Gent 1844, dokter, ovl. ald. voor 1932, zn. van Joannes Baptiste van DURME en 
Virginia Maria MARQUENIE. 
Uit dit huwelijk (DURMEN), geb. Gent: 
1. Paul Leon Marie, geb. 1877. 
2. Charles Albert Paulus, geb. 1879. 
3. Jean Louis Joseph, geb. 3.3.1880. 
4. Célestine Eugénie Marie, geb. 1882. 
5. François Philemon Antoine, geb. 1883. 
6. Louis Alouis Isidore Marie, geb. 1885. 
7. Marie47 Louise Pauline, geb. 1891. 

                                                   
46  Deze code wordt in de rest van de gegevens in dit hoofdstuk weergegeven met B/. 
47  Een grapje deed de ronde in de familie dat men bij het onderzoek was gestuit op een ‘moeder 

overste’ als voorouder van kinderen. Hierop was nader onderzoek stopgezet, mogelijk vanwege 
de schande......... Vermoedelijk werd hiermee Marie Louise Pauline van Durmen bedoeld 
omdat in de gegevens deze vrouw wordt vermeld als Moeder Overste. Ten overvloede: er is 
verder geen aanwijzing dat dit verhaal enige kern van waarheid had. 
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Bidprentje uit 1932 van Suzanna Charlotta48 Lagaaij 
 

 

                                                   
48  Suzanna Charlotta volgens de huwelijksacte en het bevolkingsregister Vlissingen, Suzanne 

Charlotte volgens het bidprentje. 
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B/B  Charles Albertus LAGAAIJ, 
geb. Vlissingen 4.3.1854, directeur 
gasfabriek, ovl. ‘s-Gravenhage 
21.3.1908, tr. Middelburg 10.5.1876 
Johanna Wilhelmina MEERTENS, geb. 
ald. 17.2.1857, ovl. ‘s-Gravenhage 
13.11.1908, dr. van Robertus 
MEERTENS en Johanna Petronella 
INGELSE. 
Uit dit huwelijk: 
1. Abraham Napoleon, volgt B/BA. 
2. Robertus, volgt B/BB. 
3. Louis, geb. Vlissingen 29.5.1880, 

ovl. Doetinchem 17.3.1882.  
4. Caroline Thérèse, volgt B/BD. 
5. Louis Johan Peter (Jean Pierre), 

volgt B/BE. 
6. Johanna Wilhelmina, volgt B/BF. 

 

 

 

B/BA  Abraham Napoleon LAGAAIJ, geb. Vlissingen 16(17?).3.1877, directeur 
van de Nederlands Indische Gas Maatschappij te Batavia, tr. Victorina 
MERKELBACH. Het huwelijk is door echtscheiding ontbonden. 
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B/BB Robertus LAGAAIJ, geb. 
Vlissingen 24.11.1878, luitenant-
kolonel der infanterie, ovl. 
Groningen 21.7.1940, tr. 
IJsselmuiden 26.4.1906 Femmigje 
van der WOUDE, geb. ald. 
14.5.1884, ovl. Deventer 
24.9.1962, dr. van Hendrik van 
der WOUDE en Hendrikje HAZE. 
Uit dit huwelijk, geb. Ede: 
1. Charles Albertus, volgt 

B/BBA. 
2. Henriette Johanna 

Wilhelmina, volgt B/BBB. 

 

 
Datum krant: 14 oktober 1939 

 
Robertus Lagaaij  

 
Datum krant: 23 juli 1940 
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Femmigje van der Woude met 
achterkleinkind Jan Alexander 
Charles Lagaaij (B/BBABA). 
Foto 11 oktober 1961. 

B/BBA Charles Albertus LAGAAIJ, geb. Ede 
6.3.1907, luitenant ter zee, 1e klas, gesneuveld 
als commandant van de torpedobootjager 
Hr.Ms. Van Nes op 17.2.1942 in de strijd tegen 
Japan in de straat Gaspar, postuum 
onderscheiden met de Bronzen Leeuw. Over de 
ondergang van de Hr.Ms. Van Nes zijn verslagen 
opgenomen in de bijlage: Hr Ms Van Nes in de 
Java zee, blz. 124. 

 
 Tr. ’s-Gravenhage 21.4.1934 Carla Alexandrina WIENECKE49, geb. Fort-de-Kock 

11.10.1910, dr. van Carl Alexander WIENECKE en Frederika Johanna MEY. 
Uit dit huwelijk: 
1. Robertus Alexander, volgt B/BBAA. 
2. Michiel Boudewijn, volgt B/BBAB. 

                                                   
49  Na het overlijden van Charles Lagaaij trouwt Carla WIENECKE te Utrecht 19.10.1946 D.J. 

VELDERMAN. 
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Charles Albertus Lagaaij als 
adelborst in ceremonieel 
uniform met een ponjaard. 

  
Huwelijksfoto van Charles Albertus Lagaaij en Carla Alexandrina Wienecke. Links (met 
hand aan de sleep Henriëtte Johanna Wilhelmina Lagaaij (B/BBB) 
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V.l.n.r.: Robertus Alexander Lagaaij (B/BBAA), Alexander Johan Lagaaij (op de arm, 
B/BBAAAA), Pieter Michiel Alexander Lagaaij (B/BBAAA), Jan Alexander Charles 
Lagaaij (B/BBABA), Michiel Boudewijn Lagaaij (B/BBAB). Foto augustus 2002. 

B/BBAA Robertus Alexander (‘Rob’) LAGAAIJ 
(Dr.), geb. Den Helder 19.1.1935, geoloog, 
tr.(1) Bussum 22.7.1961 Holkje Maria 
BARENDRECHT, geb. Medan (Indonesië) 
2.5.1935, dr. van Jaap BARENDRECHT en 
Holka VIS. Huwelijk door echtscheiding 
ontbonden. Tr.(2) Schermer (NH) 1.9.1972 
Marianne YPMA, geb. Hengelo (OV) 
20.12.1945, 

 

 ovl. 25.3.1996 Berkeley (Cal., USA), dr. van Johan YPMA en Ans EELSINK.  
Uit het tweede huwelijk, geb. Walnut Creek (Cal., USA): 
1. Pieter Michiel Alexander, volgt B/BBAAA 
2. Marianne Frederika (‘Marieke’), geb. 21.4.1978. 

B/BBAAA Pieter Michiel Alexander LAGAAIJ, geb. Walnut Creek (Cal., USA) 
8.6.1975, podiater, tr. Burlinggame 6.6.1999 Elisabeth Lee FRIEND. 
Uit dit huwelijk: 
1. Alexander Johan, geb. Philadelphia (Penn., USA) 22.6.2001. 
2. Ava Caroline, geb. Walnut Creek (CAL., USA) 5.6.2004. 
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B/BBAB Michiel Boudewijn LAGAAIJ (Dr.), geb. 
Soerabaya 13.1.1937, chirurg, erelid van de 
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau per 
31.10.1999, tr. Amersfoort 17.12.1960 Julia 
GOVERS, geb. ald. 12.11.1938, dr. van 
Hendrik Julius Johan GOVERS en Lavinia 
Petrea HEKMA. 
Uit dit huwelijk, geb. Utrecht: 
1. Jan Alexander Charles (Drs.), geb. 

19.6.1961, natuurkundige, historicus, 
informaticus, beeldend kunstenaar. 

2. Femke Petrea, volgt B/BBABB. 
3. Mechteld Carla Henriëtte, volgt BBABC. 

 
Bij het doorbellen van de 
geboorte is door het tijdverschil 
een misverstand ontstaan. De 
juiste geboortedatum is 13 
januari. 

 

Schilderij ‘ruim sop’ van Alexander Lagaaij (B/BBAB1) 

B/BBABB Femke Petrea LAGAAIJ (Mr. Drs.), geb. Utrecht 17.10.1962, zelfstandig 
ondernemer, tr. Putten 24.9.1993 René Laurens van NEDERPELT, geb. 
Numansdorp 5.2.1962, tandarts, zn. van Anthonie van NEDERPELT en Klazina 
Cornelia ZEVENBERGEN. 
Uit dit huwelijk (NEDERPELT): 
1. David Rudolf, geb. Garderen 20.2.1994. 
2. Michiel Anthonie, geb. Amersfoort 17.3.1996. 
3. Floris Laurens, geb. Amersfoort 20.11.1997. 
4. Philip Jan, geb. Garderen 17.2.2000. 
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B/BBABC Mechteld Carla Henriëtte LAGAAIJ, geb. Utrecht 18.5.1964, sociaal 
pedagogisch hulpverlener, tr. ‘s-Gravenhage 18.5.2000 Barend Hendrik 
KERKHOFF, geb. ald. 27.2.1963, theater technicus, zn. van Bernardus Hendricus 
KERKHOFF en Yvonne Jenny Mariëtte de VRIES. 
Uit dit huwelijk (KERKHOFF), geb. ‘s-Gravenhage: 
1. Charlotte Alexandrina Mariëtte, geb. 29.9.2000. 
2. Yoris Arthur, geb. 4.10.2002. 

B/BBB Henriette Johanna Wilhelmina (‘Jettie’) LAGAAIJ, geb. Ede 18.3.1910, 
apothekeres, ovl. Deventer 10.7.1993, tr.(1) Stedum 22.4.1941 Roelf Sijbrand 
NIJHOFF, geb. Stedum 23.4.1902, apotheker, ovl. Apeldoorn 5.12.1954, zn. van 
Jan NIJHOFF en Geertruida Wibbina van der HEIJ. Tr.(2) Ermelo 3.11.1965 Peter 
van der VEN, geb. Rotterdam 8.1.1905. Huwelijk door echtscheiding ontbonden 
Ermelo 25.4.1966. 

 

B/BD Caroline Thérèse (‘Carolien’) LAGAAIJ, geb. Doetinchem 18.8.1881, ovl. 
Twello 14.2.1965, tr. Ginneken en Bavel 11.8.1919 Abraham Cornelis 
HILDERNISSE, geb. Middelburg 7.7.1881, technicus, buitenlands correspondent 
Manchester College, bibliothecaris, ovl. Vlissingen 27.8.1938, zn. van Leendert 
HILDERNISSE en Pieternella Cornelia INGELSE. 

B/BE Louis Johan Peter (‘Jean Pierre’) LAGAAIJ (ir. ovenbouw, gestudeerd te 
Malmö (Zweden)), geb. Doetinchem 18.4.1884, technicus, personeelschef 
bouwonderneming, ovl. Velsen 6.6.1949, tr.(1) Amsterdam 29.8.1918 Catherina 
Auguste WOYTYNIAK, geb. Schwerin (Duitsland) 28.8.1887, dr. van Jospeh 
WOYTYNIAK en Victoria DUDA, ovl. ‘s-Gravenhag 4.7.1976. Het huwelijk werd 
door een echtscheiding ontbonden Amsterdam 23.3.1927. Tr.(2) Velsen 15.2.1940 
Cornelia Margaretha BRINKMAN, geb. Utrecht 27.10.1909, ovl. Eindhoven 
17.7.1984, dr. van Jan Fredrik BRINKMAN en Margaretha KOENDERS. Na het 
overlijden van Louis LAGAAIJ tr. Cornelia te Eindhoven 28.6.1951 Kars KROEZE. 

B/BF Johanna Wilhelmina (‘Mien’) LAGAAIJ, geb. Doetinchem 3.2.1887, 
administratief medewerkster, ovl. Zevenaar 3.6.1960, tr. Kampen 15.8.1911 Arend 
Rudolf van der WOUDE50, geb. IJsselmuiden 6.8.1887, officier bij de infanterie, 
ovl. ald. 9.3.1943, zn. van Hendrik van der WOUDE en Hendrikje HAZE. 
Uit dit huwelijk (van der WOUDE): 
1. Hendrik Willem, geb. Bergen op Zoom, 7.7.1912. 
2. Jan Karel Albert, geb. Breda, 28.6.1914. 
3. Rudolf Karel, geb. Princenhage 10.9.1915. 

                                                   
50  Broer van Femmigje van der Woude (B/BB). 
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Tak C/ 

ABBBBAFCE51 

C/  Louis Christiaan LAGAAIJ, geb. Vlissingen 5/26.5.1816, dokter, ovl. 
Wilnis 1.5.1883, tr. Oudhuizen (gem. Utrecht) 26.9.1844 Cornelia van der DOES, 
geb. Oudhuizen 8.8.1820, ovl. Vlissingen 2.3.1902, dr. van Jacob van der DOES 
en Cornelia van EIJBERGEN. 

  
 Geboorteacte Louis Christiaan La Gaaij 

Uit dit huwelijk, geb. Wilnis: 
1. Izaak, volgt C/A. 
2. Jacob, volgt C/B. 
3. Abraham Albertus, 

volgt C/C.  
4. Jacobus, geb. Wilnis, werknemer bij spoorwegonderneming, ovl. Madioen 

(Ned. Indië). 

                                                   
51  Deze code wordt in de rest van de gegevens in dit hoofdstuk weergegeven met C/. 
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C/A  Izaak LAGAAIJ, geb. 
Wilnis 17.7.1845, luitenant ter 
zee 1e klasse52, ovl. Alkmaar 
14.7.1882, tr. Curaçao 
12.3.187353 Johanna Catharina 
ESKILDSEN, geb. ald. 
24.2.1845, ovl. Amsterdam 
27.4.1886, dr. van Jens 
ESKILDSEN en Gijsbertha 
Elisabeth Apitsz MUSKUS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Louis Christiaan, volgt 

C/AA. 
2. Johan Peter, volgt C/AB. 

 

 

C/AA Louis Christiaan LAGAAIJ, geb. Curaçao 11.12.1873, kapitein van de 
koopvaardij, gezagvoerder ‘Usedom’, ovl. Balik-Papan 2.10.1924. 
Kinderen: 
1. Gerrit, volgt C/AAA. 
2. Elisabeth, geb. 1928. 

C/AAA Gerrit LAGAAIJ, geb. 1924. 
Uit onbekend huwelijk 2 kinderen. 

C/AB Johan Peter LAGAAIJ, geb. 
Alkmaar ca 1878, makelaar, ovl. 
Amsterdam 1.5.1911, tr. ald. 
31.5.1906 Emma H. BRANDES. 

 

 

                                                   
52  Izaak staat vermeld in het register van Z.M.Wachtschip te Vlissingen in de periode 1865-1877. 
53  Bij het huwelijk wordt een verklaring overlegd: “… geneeskundig certificaat, waarbij de heer 

Willem Schutte, officier van gezondheid tweede klasse bij de Koninklijke Nederlandse Marine 
verklaart dat zij, bruid lijdende is aan larynga-catharrhus, ten gevolge waarvan zij in 
levensgevaar verkeert en het wenschelijk is dat haar voorgenomen huwelijk zo spoedig 
mogelijk wordt voltrokken, om welke reden dit huwelijk aan huis wordt gesolemniseerd.” 
Larynga-catharrhus is een slijmvliesontsteking van het strottenhoofd. 
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C/B  Jacob LAGAAIJ, geb. Wilnis (UT) 7.3.1848, sigarenfabrikant, ovl. 
Vlissingen 19.11.1918, tr. ald. 26.7.1876 Elisabeth ANDRIESSEN, geb. ald. 
28.11.1852/9.1.1853, ovl. ald. 7.9.1921, dr. van Johannes ANDRIESSEN en 
Jacoba Johanna van de SANDE. 
Uit dit huwelijk, geb. Vlissingen: 
1. Cornelia (‘Kitty’), geb. 12.4.1877, onderwijzeres, ovl. ‘s-Gravenhage 26.1.1943. 
2. Johannes (‘Jo’), geb. 25.8.1878, ovl. New York 13.5.192654. 
3. Louis Christiaan, volgt C/BC. 
4. Izaak, volgt C/BD. 
5. Cornelis Catharinus (‘Kees’), volgt C/BE. 
6. Abraham Albertus (‘Bram’), volgt C/BF. 
7. Jacoba Johanna, geb. 2.2.1888, ovl. Vlissingen 23.4.1888. 
8. Jacobus Johannes (‘Ko’), volgt C/BH. 
9. Elisabeth (‘Bets’), geb. 5.12.1891, onderwijzeres, ovl. Tiel 5.8.1968. 

10. Jacoba Johanna (‘Koos’), volgt C/BJ. 
 

 
Jacob Lagaaij 

 
Elisabeth Andriessen 

                                                   
54  Er is een vermelding op de passagierslijst van de ‘Rotterdam’ die op 4 augustus 1913 aankomt 

bij Ellis Island (http://www.ellisislandrecords.org). Hierop Johannes Lagaay, geb. Vlissingen, 
leeftijd 34 jaar, vader: Jacob Lagaay. Het schip komt uit Rotterdam. ‘Final destination: 
Savanah; friend M. Aspeslagh’. Johannes was volgens de inschrijving eerder in de US geweest 
in november 1907 (Portland). 



 72

 
Vrijstelling van Jacob Lagaaij voor de Nationale Militie wegens ‘ligchaamsgebreken’. 
Gebrek 181 staat voor: Luchtpijps- en long-knobbelzucht- keel- en longtering (phthisis larungea 
et pulmonalis). Staadsblad 1862 (no. 34) v.a. blz. 25 (http://home-1.tiscali.nl/~liak/national.htm) 
Bron: huwelijksbijlagen. 
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C/BC Louis Christiaan 
LAGAAIJ, geb. Vlissingen 
16.2.1880, ambtenaar PTT, ovl. 
Apeldoorn 8.12.1953, tr. 
Amsterdam 9.12.1909 Neeltje 
(‘Nellie’) KLEMKERK, geb. Goes 
25.11.1887, ovl. Apeldoorn 1967, 
dr. van Dirk KLEMKERK en 
Louise Maria GOOSEN. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jacob, volgt C/BCA. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Louis Christiaan 
Lagaaij en Neeltje 

Klemkerk 

C/BCA Jacob LAGAAIJ, geb. 
Amsterdam 8.7.1917, 
rijksambtenaar, ovl. Groningen 
1.7.1984, tr. Delfzijl 9.12.1941 
Grietje ROZEBOOM, geb. ald. 
16.4.1917, ovl. Groningen 
10.5.2003, dr. van Reinier 
ROZEBOOM en Siemkje Klaaske 
van der MEER. 
Uit dit huwelijk, geb. Winschoten: 
1. Siemkje Klaaske Nelly, volgt 

C/BCAA. 
2. Louis Christiaan, geb. 

13.12.1945, ovl. aan boord van 
m.s. ‘Prinsenbeek’ liggende te 
Kotka (Finland) 22.9.1963. 

3. Jaap, volgt C/BCAC. 

 
Huwelijksfoto Jacob Lagaaij 

en Grietje Rozeboom 
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C/BCAA Siemkje Klaaske Nelly (‘Sita’) LAGAAIJ, geb. Winschoten 23.12.1942, 
ambtenaar, tr. Groningen 2.11.1966 Jan BAKKER, geb. Slochteren 24.7.1940, 
buitendienstmedewerker G.A.K., zn. van Hendrik BAKKER en Geertje 
VOORTHUIS. 
Uit dit huwelijk (BAKKER), geb. Groningen: 
1. Louise Christine Greetje, geb. 14.5.1967. 
2. Geertje Lina, geb. 31.1.1970. 

C/BCAC Jaap LAGAAIJ, geb. Winschoten 29.1.1947, ovl. Naarden 5.9.1999, tr.(1) 
Groningen 9.4.1970 Berendina NIEWZWAAG, huwelijk door echtscheiding 
ontbonden in 1975. Tr.(2) Zuid-Laren 7.12.1976 Sietske POOL, geb. Oost-Wold 
31.10.1958, huwelijk door echtscheiding ontbonden 1998. 
Uit het tweede huwelijk, geb. Veendam: 
1. Suzanna, geb. 17.4.1981. 
2. Louis Christiaan, geb. 10.6.1983. 

C/BD Izaak LAGAAIJ, geb. Vlissingen 6.6.1882, ambtenaar bij 
Staatsspoorwegen, ovl. Rotterdam 30.11.1946, tr. Vlissingen 26.5.1908 Francina 
Martina (‘Sien’) KOPPEJAN, geb. ald. 27.3.1885, ovl. Oosterbeek (Gem. Renkum) 
6.4.1977, begr. Rotterdam 9.4.1977, dr. van Adrianus Marthanus KOPPEJAN en 
Maria Martina MACHIELSE. 
Uit dit huwelijk: 
1. Elisabeth (‘Bets’), volgt C/BDA. 
2. Adriaan Martinus (‘Ad’), volgt C/BDB. 
3. Jacob (‘Jaap’), volgt C/BDC. 
4. Maria Martina (‘Mies’), volgt C/BDD. 
5. Cornelis (‘Kees’), volgt C/BDE. 
6. Franciscus Martinus (‘Frans’), geb. Roosendaal 7.1.1918, ovl. Arnhem 

(motorongeluk bij Laag Keppel) 21.10.1939. 

 
Izaak Lagaaij en Francina Martina Koppejan met dochter Elisabeth 
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Gezin Lagaaij – Koppejan. Achter (v.l.n.r.) Jacob, Izaak, Elisabeth, Francina, 
Adriaan Martinus, Maria Martina. Zittend (v.l.n.r.) Francicus Martinus, Cornelis 

  
Ondertrouwfoto Izaak Lagaaij en 
Francina Martina Koppejan  

Huwelijksfoto Izaak Lagaaij en Francina 
Martina Koppejan, 26.5.1908 
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C/BDA Elisabeth (‘Bets’) LAGAAIJ, 
geb. Roosendaal 21.3.1909, ovl. 
Bennekom 27.4.1973, crem. 
2.5.1973, tr. Rotterdam 29.9.1937 
François (‘Frans’) van HOORN, 
gezagvoerder koopvaardij, geb. 
Vlissingen 23.2.1908, ovl. Ede 
30.3.1995, zn. van François van 
HOORN en Monika Theresia de 
BARGE.  
Uit dit huwelijk, geb. Rotterdam 
(van HOORN): 
1. Francina Theresia Elisabeth, 

geb. 15.6.1939. 
2. François, geb. 29.11.1946. 

 

 

 

 

Gezin van Hoorn - Lagaaij  
 

 
Strand bij Koudekerke (ca 1935). Groepsfoto, v.l.n.r. Mies Lagaaij (C/BDD), Karel 
Zoete, Leny Lagaaij (C/BEB), Hugo Sanders, Corrie Sanders, Ad de Visser (vriend van 
Ad Lagaaij), Tine van de Heuvel, Ad Lagaaij (C/BDB), Francien Koppejan (C/BD), Jan 
van de Heuvel en Eduard Sanders. 
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C/BDB Adriaan Martinus (‘Ad’) LAGAAIJ, geb. Roosendaal 31.7.1910, tekenaar bij 
Shell, ovl. Velp 24.10.2000, tr. Ommen 20.5.1939 Margaretha Jimchina (Gré) 
BRAAM, geb. Altenoythe (D) 20.8.1914, secretaresse, ovl. Velp 6.8.1999, dr. van 
Harm BRAAM em Marchiena Heilina SLIM. 
In de bijlage (Lost Your Faith In Men?, blz. 140) is een verslag opgenomen, 
geschreven door Margaretha, over haar ervaringen in de Tweede Wereldoorlog55. 
Uit dit huwelijk: 
1. Marguérite Hélène Francis, volgt C/BDBA. 
2. Harm Martin, volgt C/BDBB. 

  
Adriaan Martinus Lagaaij Margaretha Jimchina Braam 

                                                   
55  Gepubliceerd met toestemming van Marguérite Hélène Francis Lagaaij. 
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Huwelijksfoto Adriaan Martinus Lagaaij en Margaretha Jimchina Braam te Ommen 
20.5.1937 

 

Bewijs van 
Nederlanderschap 
Adriaan Lagaaij 
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C/BDBA Marguérite Hélène Francis LAGAAIJ, geb. ’s-Gravenhage 17.8.1944, 
beeldend kunstenaar (tekenares), tr. Velp 15.3.1968 Eugène François Emile 
TERWINDT, geb. Groesbeek 5.7.1941, monumentaal ontwerper, zn. van Leon 
TERWINDT en Angelique ESTOURGIE. 
Na de geboorte van Marguérite heeft haar moeder een weekverslag bijgehouden 
(Babyboek en Haagse Bezuidenhout 1944 - 1945, blz. 143.) De geboorte vond 
plaats kort voor de hongerwinter in ‘s-Gravenhage en geeft een indrukwekkend 
beeld van de ervaringen met een baby in die situatie56. 
Uit dit huwelijk (TERWINDT): 
1. Kuno, geb. Dieren 2.4.1971 
2. Yasha, geb. Velp 4.5.1974 

 
Tekening uit de serie ‘zeeschappen’ van Marguérite Lagaaij. 

C/BDBB Harm Martin LAGAAIJ, geb. ’s-Gravenhage 28.12.1946, chef-designer 
Porsche, tr. Angerlo (Gld.) 9.9.1972 Désirée de PAUW GERLINGS, geb. Breda 
30.1.1947, trainerin seminare, dr. van Henry François Charles de PAUW 
GERLINGS en Wilhelmine WIERINGA. 
In de bijlage Harm Lagaaij; Car Designer, op blz. 155 is een tekst opgenomen die is 
verschenen in de lijst Europe’s Elite 1000 in 2001. 

                                                   
56  Gepubliceerd met toestemming van Marguérite Helene Francis LAGAAIJ. 
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Harm Lagaaij en Désirée de Pauw Gerlings op een Concours d’Elegance, 
17.8.1998 

C/BDC Jacob (‘Jaap’) LAGAAIJ, geb. Roosendaal en 
Nispen 4.5.1913, handelsreiziger, rayonchef 
jamfabriek, ovl. Arnhem 2.3.1980, crem. 5.3.1980, tr. 
Utrecht 15.5.1942 Eleonora Cecile (‘Noor’) DAMEN, 
geb. ‘s-Gravenhage 26.7.1920, dr. van Herman Jacob 
DAMEN en Hillegonda Bernadina JANSEN. 
Uit dit huwelijk, geb. Tiel: 
1. Jacob, volgt C/BDCA. 
2. Léon Romain, volgt C/BDCB. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jacob Lagaaij  

C/BDCA Jacob (‘Jaap’) LAGAAIJ, geb. Tiel 9.12.1952, ondernemer, tr. 
‘s-Gravenhage 1.7.1977 Wilhelmina Elisabeth SCHEFFER, geb. Rhenen 
25.7.1953, lerares, dr. van Johannes Marinus SCHEFFER en Annie van den 
BERG. 
Uit dit huwelijk: 
1. Gillian Elisabeth, volgt D/BDCAA. 
2. Joanne Jacomi (‘Jamie’), geb. Zierikzee 4.5.1983. 



 81

 
Gezin Lagaaij-Scheffer. V.l.n.r. Jill Lagaaij met haar vriend, Jamie Lagaaij met haar 
vriend, Wilhelmina Scheffer. Op de voorgrond Jaap Lagaaij (C/BCDA) 

C/BDCAA Gillian Elisabeth (‘Jill’) LAGAAIJ, geb. Dirksland 2.2.1979, 
artsenbezoekster, heeft relatie met Stefan SNOEP, geb. Goes 13.11.1980, lasser, 
pijpfitter, zn. van Jan Johannes SNOEP en Hubertha Christina Johanna 
JOOSSEN. 

C/BDCB Léon Romain LAGAAIJ, geb. Tiel 15.7.1955, tr. Mireille ARNELL 
(Française). Huwelijk door echtscheiding ontbonden. 
Uit dit huwelijk: 
1. Frederique. 
2. Eugenie. 
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C/BDD Maria Martina (‘Mies’) LAGAAIJ, geb. Roosendaal 8.10.1914, tr. Rotterdam 
22.8.1945 Bartel (‘Bert’) Jan KOSTEN, geb. Oude Tonge 26.3.1920, 
gemeenteambtenaar, zn. van Jan KOSTEN en Dingema WESTHOEVE. 
Uit dit huwelijk (KOSTEN): 
1. Dingema, geb. 15.7.1946. 
2. Francina Martina, geb. 12.2.1948. 
3. Ellen, geb. 22.7.1952.  

 

 

Maria Martina Lagaaij

 

Mies Lagaaij en Bert Kosten ter gelegenheid van de verloving. 
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Foto van de reunie van een deel van de familie Lagaaij (globaal de nakomelingen van 
Izaak Lagaaij en Francina Koppejan (C/BD) voor kasteel ‘huis Doorn (4 april 1998). De 
namen van de personen op de foto zijn vermeld op bladzijde 157.  

 
Gezinsfoto uit de oorlog. Achterste rij (v.l.n.r.): Kees Lagaaij (C/BDE), Izaak Lagaaij 
(C/BD), Ineke van Hoorn (C/BDA1), Francina Koppejan (C/BD). Voor (v.l.n.r.) Gré 
Huisman (C/BDE) en Elisabeth Lagaaij (C/BDA). 
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C/BDE Cornelis (‘Kees’) LAGAAIJ, geb. Roosendaal 7.3.1916, adminstratief 
medewerker Havenwerken Rotterdam, tr. Rotterdam 1.4.1942 Margaretha (‘Gre’) 
HUIJSMAN, geb. ald. 2.4.1918, dr. Van Hendrikus HUIJSMAN en Eleonora 
Adelheid SCHUIJL. 
Uit dit huwelijk, geb. Rotterdam: 
1. Frans, volgt C/BDEA. 
2. Else Margaretha, volgt C/BDEB. 
3. Margot Henriëtte, geb. 22.11.1961. 

 

 
 

 
Cornelis Lagaaij en Margaretha Huijsman 
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C/BDEA Frans LAGAAIJ, geb. 
Rotterdam 20.10.1946, maître d’hotel 
Holland America Line, inspecteur van 
politie, tr. Bergschenhoek 30.12.1975 
Martha van ARDENNE, geb. 
’s-Gravenhage 12.8.1942, dr. van 
Adriaan van ARDENNE en Cornelia 
van BRONKHORST. 

 Uit dit huwelijk, geb. Rotterdam: 
1. Daphne Caroline, geb. 18.4.1977. 
2. Laura Rosanne, geb. 2.7.1978. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frans Lagaaij met zijn vader  

 
Familiefoto juni 2004: v.l.n.r. Frans Lagaaij (C/BDEA), Martha van Ardenne, Daphne 
Lagaaij en Laura Lagaaij. 
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C/BDEB Else Margaretha (‘Els’) LAGAAIJ, geb. Rotterdam 16.1.1950, 
verpleegkundige, tr. Hamburg (BRD) 26.11.1971 Hans-Joachim (‘Hanno’) 
GARSKE, geb. Eckenförde (BRD) 8.11.1946, kapitein ter zee, leraar wis- en 
natuurkunde, zn. van Johannes Martin GARSKE en Mariechen LEFFIN. 
Uit dit huwelijk (GARSKE): 
1. Marten, geb. Eckenförde (BRD) 4.6.1977. 
2. Henning, geb Eckenförde (BRD) 17.4.1980. 
3. Steffen, geb. Kappeln (BRD) 14.6.1987. 

C/BE Cornelis Catharinus (‘Kees’) LAGAAIJ, geb. Vlissingen 29.11/30.12.1883, 
sigarenfabrikant, winkelier, ovl. Goes 5/8.12.1943, tr. Vlissingen 12.5.1908 
Helena Maria ZIETSE (‘Lena’), geb. ald. 10/23.7.1882, ovl. ald. 3/7.4.1965, dr. 
van Leendert Johannes ZIETSE en Jacoba Antonia van IJZERLOOY. 
Uit dit huwelijk, geb. Vlissingen: 
1. Cornelis Leendert, geb. 25.9.1917, ovl. ald. 9.11.1917.  
2. Helena Elisabeth, volgt C/BEB.  
Gift van Helena Maria Zietse in 
verband met het herstel na een 
ernstige ziekte van Helena 
Elisabeth. Haar jongere broertje 
was op zeer jonge leeftijd 
overleden. 

 

Overlijdensadvertentie 
van Cornelis Catharinus 
Lagaaij 

 

 

 

 

Cornelis Catharinus 
Lagaaij en Helena Maria 
Zietse 
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Domiciliekaart Cornelis Catharinus Lagaaij (daterend 1919, vermoedelijk in 
verband met rantsoenering na de Eerste Wereldoorlog). 

 

  
Cornelis Catharinus Lagaaij Helena Maria Zietse 
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C/BEB Helena Elisabeth (‘Leny’) LAGAAIJ, geb. Vlissingen 6.2/18.5.1919, tr. ald. 
19.6/8.7.1941 Antonius Christianus (‘Anton’) VADER, geb. ald. 29.7.1915, 
tekenaar, sigarenwinkelier, ovl. ald. 24.11.1995, zn. van Huijbregt VADER en 
Adriana van NISPEN. 
Uit dit huwelijk (VADER), geb. Vlissingen: 
1. Huibrecht Leendert (‘Huub’), geb. 29.10.1949. 
2. Robert (‘Rob’), geb. 18.9.1953. 
3. Antonius Cornelis (‘Tom’), geb. 8.12.1955.  

 

Helena Elisabeth 
Lagaaij met kinderen 
tijdens het kersteten. 
Foto ca 1959. 

 
Huwelijksfoto Helena Elisabeth Lagaaij 
en Antonius Christianus Vader 
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Antonius Christianus Vader Helena Elisabeth Lagaaij 

 

Provinciale Zeeuwse Courant (7 augustus 1937) 
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C/BF Abraham Albertus (‘Bram’) LAGAAIJ, 
geb. Vlissingen 19.7.1886, hoofdofficier van de 
administratie 2de klas Kon. Marine, ridder in de 
orde van Oranje Nassau, ovl. ‘s-Gravenhage 
13.6.1959, tr. Weesp 14.6.1923 Geertruida 
Maria Catharina (‘Truus’) LA SEUR, geb. Weesp 
23.10.1897, apothekersassistente, ovl. Rijskwijk 
21.9.1989, dr. van Cornelis Pieter Willem La 
SEUR en Gezina KUCHLER. 
Uit dit huwelijk, geb. Amsterdam: 
1. Jaap, volgt C/BFA. 
2. Kees, volgt C/BFB. 

 

 

 
Gezin Lagaaij – La Seur (Foto Soerabaja 1931) 

C/BFA Jaap LAGAAIJ, geb. Amsterdam 12.7.1924, hoofdinspecteur 
levensverzekeringen, ovl. Bennekom 24.5.1995, tr. Amsterdam 21.5.1951 Vetsera 
Johanna (‘Hannie/Hansje’) MUNNEKE, geb. ald. 7.4.1927, ovl. Bennekom 
2.11.1995, dr. van Nicolaas Engelbert MUNNEKE en Vetcera GUNDERSEN. 
Uit dit huwelijk: 
1. Marion, volgt C/BFAA. 
2. Rob, volgt C/BFAB. 

C/BFAA Marion LAGAAIJ, geb. Bennekom (gem. Ede) 4.9.1952, anesthesie-
medewerker, tr. Ede 30.9.1975 Gerardus Wilhelminus Maria (‘Gerard’) van der 
KAMP, geb. Poeldijk 26.10.1948, adjunct-directeur basisschool, zn. van 
Wilhelmus Johannes Maria van der KAMP en Alida Apolonia Maria KRUIJK. 
Uit dit huwelijk (van der KAMP), geb. Velp: 
1. Koen Olav, geb. 30.9.1980. 
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C/BFAB Rob LAGAAIJ, geb. Hengelo (O) 18.3.1956, manager bij een 
verzekeringsmaatschappij, tr. Leidschendam 13.4.1984 Ingrid van BEMMEL, geb. 
’s-Gravenhage 10.3.1958, telefoniste, dr. van Willem van BEMMEL en Christina 
Sara MOERMAN. 

C/BFB Kees LAGAAIJ (drs. economie), geb. Amsterdam 10.11.1926, executive 
director SAFCEC, tr. ’s-Gravenhage 28.4.1956 Joy Dent KRÜGER, geb. 
Queenstown (Eastern Cap, ZA) 31.10.1927, verpleegster, dr. van Max August 
KRÜGER en Vera Margaret DENT. 
Uit dit huwelijk: 
1. Christina Louise, volgt C/BFBA. 

 
Kees Lagaaij en Joy Krüger met dochter Christina. 
Foto 4.6.1967 in vliegtuig boven Afrika. 

C/BFBA Christina Louise (‘Louise’) LAGAAIJ, geb. Johannesburg 16.5.1963, tr.(1) 
Johannesburg juli 1988 Michael MULLER. Huwelijk door echtscheiding 
ontbonden. Tr.(2) Pretoria 24.11.1995 Roger LIGHTENING, geb. Pretoria 
15.2.1969. 
Kind: 
1. Lawrence Michael LAGAAIJ, geb. Pretoira 19.6.1990. 

 Uit het tweede huwelijk (LIGHTENING), geb. Pretoria: 
2. Sebastian Mathhew. 
3. Anthony James. 
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C/BH Jacobus Johannes (‘Ko’) LAGAAIJ, 
geb. Vlissingen 3.2.1889, fabrikant, grossier 
tabaksartikelen, ovl. ald. 27.8.1958, tr. ald. 
5.9.1912 Celestine Maria DEBRA, geb. ald. 
1.8.1892, ovl. ald. 2.2.1960, dr. van Arsenius 
Cornelius DEBRA en Maria Theresia 
PIJLISER. 
Uit dit huwelijk, geb. Vlissingen: 
1. Jacobus Arsène Cornelis, volgt C/BHA. 
2. Maria Theresia Elisabeth, volgt C/BHB. 
3. Jean Louis Francois, volgt C/BHC. 

 
 

 

 

 
 

Jacobus Johannes Lagaaij  

C/BHA Jacobus Arsène Cornelis 
(‘Sjaak’) LAGAAIJ, geb. Vlissingen 
15.12.1913, vertegenwoordiger, 
fabrikant en grossier in 
tabaksartikelen, ovl. Breda 9.3.1990, 
tr. (1) Vlissingen 11.4.1940 Geessien 
Nijssien (‘Jetie’) DAVIDS, geb. Delfzijl 
20.12.1917, lerares Engels, ovl. 
Laren (NH) 9.3.1998, dr. van Albert 
DAVIDS en Grietje HÖLTKE. Het 
huwelijk is door echtscheiding 
ontbonden Breda 19.5.1959. Tr.(2) 
Breda 30.10.1959 Tanna Adriana van 
der LINDE, geb. Hoedekenkskerke 
9.10.1921, ovl. Breda. 
Uit het eerste huwelijk, geb. Goes: 
1. Lilian Alexandra Monica, volgt 

C/BHAA. 
2. Ilona Erica Sieglinde, geb. 

29.7.1945. 
3. Jacobus Albert Christiaan, volgt 

C/BHAC. 
 

 

 
Ex Libris dat werd gevoerd door Sjaak 
Lagaaij  

C/BHAA Lilian Alexandra Monica LAGAAIJ, geb. Goes 27.5.1942, muzikant, tr. 
Dokkum 8.11.1988 Jakob van DEIJL, geb. Voorburg 15.8.1934, schilder, zn. van 
Jan Hendrik van DEIJL en Johanna Gerarda den BREEJEN. 
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C/BHAC Jacobus Albert Christiaan (‘Joop’) LAGAAIJ, geb. Goes 7.5.1947, 
journalist, tr. Bussum 21.6.1967 Maria Anna Le BLANC, geb. Yarmouth (Nova 
Scotia, Canada) 12.10.1949, ondernemer, dr. van Edward Le BLANC en Maria 
Anna MUTS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Viviane Jacqueline Brigitte, volgt C/BHACA. 
2. Ernest Albert, geb. Rheden 9.10.1970. 
3. Igor Christiaan, geb. Brummen 28.1.1974. 

C/BHACA Viviane Jacqueline Brigitte LAGAAIJ, geb. Bussum 18.12.1967, tr. 
Vleuten (gem. Utrecht) 20.11.2002 Gerardus Cyprianus BORST, geb. Opdam 
15.6.1961, geoloog, IT-consultant, zn. van Johannes Petrus BORST en 
Margaretha Gertruida VISSER. 
Uit dit huwelijk (BORST), geb. Utrecht: 
1. Thomas Johannes, geb. 1.1.1996. 
2. Chartlotte Sterre Maria, geb. 6.4.1997. 

C/BHB Maria Theresia Elisabeth (‘Mary’) LAGAAIJ, geb. Vlissingen 25.7.1916, ovl. 
Goes 7.9.1985, tr. Vlissingen 29.4.1937 Jacob Laurus de JAGER, geb. ’s Heer 
Arendskerke 18.4.1909, fruitteler, ovl. Goes 14.11.1972. 
Uit dit huwelijk (de JAGER), geb. Kapelle: 
1. Marie Celestine, geb. 24.11.1937. 
2. Marina, geb. 2.11.1939. 
3. Jacob Laurus, geb. 28.12.1943. 
4. Jacobus Johannes, geb. 1.11.1951. 

 
Huwelijksfoto Maria Theresia Elisabeth Lagaaij en Jacob Laurus de Jager. 
Bruidsmeisjes: (rechts) Helena Elisabeth Lagaaij (1919, zie C/BEB) en (links) Ali de 
Pagter. 
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C/BHC Jean Louis Francois (‘Jan’) 
LAGAAIJ, geb. Vlissingen 14.4.1921, 
reiziger, grossier, ovl. Bergen op Zoom 
9.12.1978, crem. 14.12.1978, tr. 
Middelburg 12.11.1947 Adriana Jacoba 
(‘Jeanne’) VERSLUYS, geb. Vlissingen 
13.8.1918. 
Uit dit huwelijk, geb. Middelburg: 
1. Bob, geb. 7.12.1948, 

omroepmedewerker, journalist. 

 
 Bob Lagaaij 

 
Adriana Jacoba Versluys 

C/BJ  Jacoba Johanna (‘Koos’) LAGAAIJ, geb. Vlissingen 12.12.1893, ovl. 
Kinderdijk 2.1.1940, tr. Vlissingen 8.4.1920 Johan Christiaan (‘Chris’) van 
SCHAGEN, geb. Oostkapelle 12.1.1894, ontvanger der rijks directe belastingen, 
ovl. Middelburg 20.4.1981, zn. van Gerrit van SCHAGEN en Johanna VERHAGE. 
Na het overlijden van Jacoba trouwt Johan ‘s-Gravenhage 2.4.1941 Johanna 
Carolina van der SCHILDEN. 
Uit dit huwelijk (van SCHAGEN): 
1. Gerrit, geb. ‘s Hertogenbosch 13.9.1924. 
2. Elisabeth, geb. Heinkenszand 1.11.1928. 

C/C  Abraham Albertus LAGAAIJ, geb. Wilnis 
7.8.1849, machinist bij de koopvaardij, ovl. 
Amsterdam 26.6.1916, tr. Amsterdam 30.1.1890 
Maria Henrietta Christina van DOESBURG, wed. 
van D. VOORTHUIJZEN, geb. ald. 21.5.1854, ovl. 
’s-Gravenhage 9.4.1929. 
Uit dit huwelijk: 
1. Wesselina Hendrika Cornelia, volgt C/CA. 
2. Louis Christiaan, volgt C/CB. 
3. Maria Albertina, volgt C/CC. 

C/CA Wesselina Hendrika Cornelia LAGAAIJ, geb. Wormerveer 9.11.1891, ovl. 
Apeldoorn ca 1975-1980, tr.(1) ’s-Gravenhage 23.8.1924 Jan George Lodewijk 
HOUTHUIJSEN, oud-notaris in Nederlands-Indië, wed. van M. van 
MERKESTEIJN, ovl. ald. 29.5.1928, tr.(2) ald. 17.12.1932 Johannes Josephus 
THELING, geb. Zwolle 24.10.1879, inspecteur der PTT, ovl. Apeldoorn 7.2.1953, 
zn. van Theodorus Cletus THELING en Aleida Johanna WAUTELEERS. Johannes 
Theling was eerder gehuwd met Hillegonda BROUWER. 
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C/CB Louis Christiaan LAGAAIJ, geb. Wormerveer 28.12.1892, officier 1e klasse 
M.S.D. Koninklijke Marine, ovl. Gorssel 24.7.1980, tr. Den Helder 18.7.1919 
Pietronella Antonia (‘Nel’) van ES, geb. Den Helder 21.8.1893, ovl. Warnsveld 
10.10.1974, dr. van Leendert van ES en Maria ZWAANSWIJK. 
Uit dit huwelijk, geb. Den Helder: 
1. Abraham Albertus, geb 18.4.1920, ovl. ’s-Gravenhage 11.10.1964. 
2. Maria Catharina, volgt C/CBB. 
3. Leendert, volgt C/CBC. 
4. Louis Christiaan, volgt C/CBD. 

C/CBB Maria Catharina LAGAAIJ, geb. Den Helder 9.11.1921, tr. Krimpen a/d 
Lek 4.5.1949 Johannes Jan de BODE, geb. ald. 13.7.1920, scheepsbouwkundige, 
ovl. ald. 16.5.1981, zn. van Adrianus de BODE en Johanna BURGER. 
Uit dit huwelijk (de BODE), geb. Krimpen a/d Lek: 
1. Adrianus Louis, geb. 5.2.1951. 

C/CBC Leendert LAGAAIJ, geb. Den Helder 17.6.1923, administratief 
medewerker, tr. Den Burg (Texel) 30.7.1954 Trijntje BOON, geb. Oosterend (Texel) 
29.10.1929, dr. van Pieter BOON en Jentje FERNHOUT. 
Uit dit huwelijk, geb Apeldoorn: 
1. Louis Christiaan, geb. 14.8.1956. 
2. Caroline Marcella, volgt C/CBCB. 

C/CBCB Caroline Marcella LAGAAIJ, geb. Apeldoorn 30.8.1959, verpleegkundige, 
tr. Vorden 17.1.1992 Willem SCHOUWSTRA, geb. Zwolle 7.5.1953, schipper, zn. 
van Lammert SCHOUWSTRA en Annigje SEINE. 
Uit dit huwelijk (SCHOUWSTRA), geb. Ede: 
1. Elyse Silla, geb. 18.10.1984. 

C/CBD Louis Christiaan LAGAAIJ, geb. Den Helder 14.11.1929, adminstratief 
medewerker zuivelorganisatie, tr. Winterswijk 2.11.1961 Everdina Grada 
PAMPIERMOLE, geb. Aalten 19.3.1940, verpleegkundige, dr. van Gerhardus 
Bernardus PAMPIERMOLE en Drika Johanna RUESINK. 

C/CC Maria Albertina LAGAAIJ, geb. Amsterdam 16.1.1894, tr. ..... 
VERMEULEN. 
Uit dit huwelijk 3 dochters. 
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Tak D/ 

ABBBBAFCG57 

D/  Willem LAGAAIJ, geb. 
Vlissingen 6.5.1821, winkelier, 
vermoedelijk sigarenfabrikant, 
zaakwaarnemer, ovl. ald 10.9.1899, tr. 
Goes 6.5.1857 Isabella HARINCK, geb. 
ald. ca 1828, ovl. Gent (B) 7.1.1879, 
dr. van Hubertus HARINCK en 
Johanna Adriana (Jeanne Adrienne) 
den HARTOG. 
Uit dit huwelijk, geb. Vlissingen: 
1. Isaac Hubertus, geb. 8.5. 1858, ovl. 

Vlissingen 18.7.1860. 
2. Hubertus Johannis Adriaan, volgt 

D/B. 

 

3. Sander Henrij Philippus, geb. Vlissingen ca 10.6.1861, ovl. ald. 16.9.1861. 
4. Susanna Johanna Adriana, volgt D/D. 
5. Isaac, geb. 6.12.1864, ovl. ald. 23.12.1864. 
6. Johannes Adriaan, geb. 1.4.1868, ovl. Vlissingen 21.4.1868. 

D/B  Hubertus Johannis Adriaan LAGAAIJ, geb. Vlissingen 16.3.1860, 
hoofdofficier Marine Stoomvaart Dienst (MSD), ovl. ’s Gravenhage 22.2.1918, tr. 
Vlissingen 9.6.1887 Catharina (‘Cato’) Francisca Baldewina MEIJNDERTS, geb. 
ald. ca 1864, ovl. Soerabaja 7.2.1922, dr. van Jacobus van den ENDE 
MEIJNDERTS en Maria Jacoba MEIJER.  
Uit dit huwelijk: 
1. Isabella, geb. Amsterdam 19.3.1888, ovl. ald. 24.3.1889. 
2. Jacobus Hubertus, volgt D/BB. 
3. Hubertus Johan Marie Adriaan, volgt D/BC. 

D/BB Jacobus Hubertus (‘Ko’) LAGAAIJ, geb. Vlissingen 6.7.1889, stuurman, 
havenmeester in Ned. Indië, ambtenaar Centraal Bureau Statistiek, ovl. Leiden 
13.5.1953, tr. Vlissingen (met de handschoen) 16.12.1915 Henriette Caroline 
ANDRIESSEN, geb. Vlissingen 4.8.1890, ovl. Leiden 30.11.1965, dr. van Isaac 
ANDRIESSEN en Sophia Frederika RIEMENS.  

                                                   
57  Deze code wordt in de rest van de gegevens in dit hoofdstuk weergegeven met D/. 
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D/BC Hubertus Johan Marie Adriaan 
LAGAAIJ, geb. Amsterdam 11.3.1896, 
procuratiehouder van de Bataafse Petroleum 
Maatschappij, ovl. Pretoria (ZA) 1969, tr. 
Weltevreden (Jakarta, Nederlands Indië) 
2.6.1923 Barendina Hendrika D’HONT, 
geboren ’s-Gravenhage 9.3.1896, ovl. ald. 
24.5.1979. 
Uit dit huwelijk: 
1. Marinus Johan, volgt D/BCA. 
2. Hubertus Johan Adriaan, volgt D/BCB. 
3. Henriette Caroline, volgt D/BCC. 

 

D/BCA Marinus Johan (‘John’) LAGAAIJ, geb. Cheribon (Nederlands Indië) 
29.6.1924, ovl. Pretoria 22.8.2003, tr. M.J.E. SNIEKERS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Robert John (‘Bobby’). 
2. Marion. 
3. Michelle. 

 

D/BCB Hubertus Johan Adriaan LAGAAIJ, 
ir., geb. Soerabaja (Nederlands Indië) 
29.1.1926, managing director Dura 
Holdings (construction), tr. Bussum 
9.5.1953 Caroline Maria van VLIET, geb. 
Semarang (Nederlands Indië) 23.1.1930, dr. 
van Cornelis Dirk van VLIET en Elsje Anna 
Carolina TERWOGT. 
Uit dit huwelijk: 
1. Elsje Anna Carolina, volgt D/BCBA. 
2. Johan Hubertus, volgt D/BCBB.  
3. Henriette Carolina, volgt D/BCBC. 
4. Willem Adriaan, volgt D/BCBD. 

 

 

 

Uitnodiging ter 
gelegenheid van het 50-
jarige huwelijksfeest van 
Hubertus Johan 
Adriaan Lagaaij en 
Caroline Maria van Vliet 
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Achterste rij, v.l.n.r.: John Lagaay (1956), Wim Lagaay (1967), Huib Lagaay 
(1926), Miles Japhet 
Zittend, v.l.n.r.: Tracey Griffiths, Tanya Elvin-Jensen met op schoot Adriaan 
Lagaay (2001), Caroline van Vliet, Elsje Lagaay (1955), Henriette Lagaay (1960). 
Voorste rij, v.l.n.r.: Luke Lagaay (1995), Jake Lagaay (1994), Rory O’Flaherty, 
Caroline O’Flaherty, Antoinette Japhet. (foto 15.12.2002) 

D/BCBA Elsje Anna Carolina LAGAAIJ, geb. Durban (Zuid-Afrika) 19.2.1955, tr. 
Johannesburg (ZA) 18.1.1986 Patrick Brannigan O’FLAHERTY, geb. ald. 
17.1.1937, director of insurance company, ovl. ald. 14.7.1994. 
Uit dit huwelijk (O’FLAHERTY), geb. Westville (Durban, ZA): 
1. Caroline Elsje, geb. 20.2.1987. 
2. Rory Brannigan, geb. 27.9.1988. 

D/BCBB Johan Hubertus LAGAAIJ (‘John’), geb. Pretoria (Zuid-Afrika) 29.8.1956, 
manager IT-industrie, tr. Sandton (Zuid-Afrika) 17.10.1987 Tracey Louise 
GRIFFITHS, geb. Cannock (Engeland) 27.7.1961, dr. van Anthony Robin 
GRIFFITHS en Pauline Ann BEVAN. 
Uit dit huwelijk, geb. Sandton (Zuid-Afrika): 
1. Jacobus Martyn (‘Jake’), geb. 6.2.1994. 
2. Luke Hubertus (‘Luke’), geb. 3.12.1995. 
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D/BCBC Henriette Carolina (‘Jetje’) LAGAAIJ, geb. Johannesburg (Zuid-Afrika) 
5.7.1960, director computer graphics company, consultant in graphics industry, 
tr. ald. 14.5.1983 Miles Louis JAPHET, geb. ald. 12.11.1955, director and vice-
charman of Hollard Insurance Co., zn. van Lance Keith JAPHET en Kathleen 
Bridget LEEPER. 
Uit dit huwelijk (JAPHET), geb. Johannesburg (Zuid-Afrika): 
1. Antoinette Caroline, geb. 15.12.1986. 
2. Caitlin Jetje, geb. 9.1.1990. 
3. Dylan Lance, geb. 6.3.1998. 
4. Duncan Garth, geb. 17.4.2003. 

D/BCBD Willem Adriaan LAGAAIJ, geb. Johannesburg (Zuid-Afrika) 2.2.1967, 
container shipping manager, senior vice president operations container shipping 
company Royal P&O Nedlloyd, tr. Cape Town (Zuid-Afrika) 9.9.1995 Tanya ELVIN-
JENSEN, geb. ald. 4.9.1969, management consultant, dr. van Torben ELVIN-
JENSEN en Patricia Eileen CAWOOD. 
Uit dit huwelijk: 
1. Adriaan Michael, geb. Rotterdam 17.3.2001. 
2. Christina Eline, geb. New Jersey (USA) 7.4.2003. 

D/BCC Henriette Caroline LAGAAIJ, geb. 
Scheveningen 1.6.1929, tr. Wädenswill (Zwitserland) 
15.7.1961 Peter VOGEL, geb. ald. 23.10.1933, 
procureur bij Gebr. Volkart (Winterthur), zn. van Fritz 
VOGEL en Lilly SCHIESS. 
Uit dit huwelijk (VOGEL): 
1. Hubert Adriaan, geb. Karachi (Pakistan) 

12.7.1962. 
2. Peter-Mark, geb. Zürich (Zwitserland) 26.8.1964. 

 

D/D  Susanna Johanna Adriana LAGAAIJ, geb. Vlissingen 3.11.1862, tr. ald. 
9.6.1887 Gerardus Johannes MEIJDERTS (MEINDERTS), geb. ald. ca 1860, loods, 
zn. van Jacobus van den ENDE MEIJDERTS58 en Maria Jacoba MEIJER. 
Uit dit huwelijk (MEIJDERTS), geb. Vlissingen: 
1. Jacobus, geb. ca 1891. 

                                                   
58  Naam wordt op verschillende manieren geschreven: Meijnderts van der Ende; Van den Ende 

Meijnderts; Den Ende Meijnderts. 
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Tak E/ 
 

ABBBBAFDG59 

E/  Lodewijk Christiaan LAGAAIJ, geb. Vlissingen 30.4.1842, werkman, 
graanhandelaar, ovl. ald. 15.3.1924, tr. ald. 26.4.1871 Pieternella Hendrica 
Jacoba VERBRUGGE, geb. ald. 18.7.1851, ovl. ald. 16.1.1929, dr. van Johannes 
Petrus VERBRUGGE en Jannetje LAMBRECHTS. 
Uit dit huwelijk, geb. Vlissingen: 
1. Pieternella Johanna, geb. 28.9.1871, ovl. Vlissingen 30.9.1874. 
2. Albertus Johannes, geb. 27.12.1872, volgt E/B. 
3. Willem Christiaan, geb. 17.9.187460. 
4. Johannes, geb. 14.11.1876. 
5. Johanna Pieternella, geb. 

28.1.1878, ovl. Vlissingen 
26.11.1878. 

6. Maria Pieternella, geb. ca 
20.8.1879, ovl. Vlissingen 
20.4.1890. 

7. levenloze zoon, 3.5.1880. 
8. levenloze zoon, 28.2.1881. 
9. Pieter, geb. 9.1.1882, ovl. 

Vlissingen 20.2.1882. 
10. levenloze zoon, 25.12.1882. 
11. levenloze zoon, 6.5.1884. 
12. levenloze dochter, 3.11.1885. 
13. Louisa Catharina, volgt E/M. 
14. Maria Pieternella, geb. 

30.7.1889, ovl. ald. 20.4.1890. 
15. levenloze zoon, 18.10.1890. 
16. levenloze dochter, 12.9.1891. 
17. Lodewijk, volgt E/Q. 
18. Marinus, geb. 30.9.1896, ovl. 

Vlissingen 2.10.1896. 

 

Pieternella Hendrica Jacoba 
Verbrugge met twee onbekende 

kinderen. Jongen is mogelijk 
Albertus Johannes Lagaaij (E/B). 

 

                                                   
59  Deze code wordt in de rest van de gegevens in dit hoofdstuk weergegeven met E/. 
60  Volgens bevolkingsregister Vlissingen (1900-1910), geb. 7.9.1874. 
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Gezin Lagaaij-Verbrugge 

E/B  Albertus Johannes LAGAAIJ, 
geb. Vlissingen 27.12.1872, ovl. 
Amsterdam 27.3.1947, tr. ald. 
27.2.1901 Maria Engelina 
SWAAGER, geb. ald. 13.9.1879, ovl. 
ald. 26.4.1962. 
Uit dit huwelijk, geb. Amsterdam: 
1. Maria Engelina, volgt E/BA. 
2. Lodewijk Christiaan, volgt E/BB. 

Albertus Johannes Lagaaij  
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Albertus Johannes Lagaaij en Maria 
Engelina Swaager met Maria Engelina 
Lagaaij (E/BA). 

Maria Engelina Swaager met Lodewijk 
Christiaan en Maria Engelina. 

E/BA Maria Engelina LAGAAIJ, geb. 
Amsterdam 29.12.1901, makelaarster 
onroerend goed61, ovl. ald. 9.9.1976, tr. ald. 
30.4.1924 Henricus Wilhelmus DEERING, 
geb. ald. 27.2.1897, handelsagent voor een 
bank, zn. van Henricus Johannes Hermanus 
DEERING en Hendrika WALLAST. 
Uit dit huwelijk (DEERING), geb. Amsterdam: 
1. Henricus Albertus Johannes, geb. 

12.9.1924. 
2. Ivonne Henriëtte, geb. 12.1.1936. 
3. Eduard Richard Arthur, geb. 15.3.1939. 

Maria Engelina Lagaaij 

                                                   
61  Maria was de eerste vrouwelijke makelaarster in Nederland. 
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Maria Engelina Lagaaij (E/BA) met haar 
moeder Maria Engelina Swaager (E/B)  

E/BB Lodewijk Christiaan LAGAAIJ, geb. Amsterdam 24.12.1904, tr. ald. Ans 
VELTMAN. 
Uit dit huwelijk: 
1. Rietje, volgt E/BBA  

E/BBA Rietje LAGAAIJ, ovl. ca 2001, tr. Richard TEFSEN. 

E/M  Louisa Catharina LAGAAIJ, geb. Vlissingen 29.11.1886, ovl. ald. 
27.4.1963, tr. ald. 30.12.1908 Adriaan TIMMERMAN, geb. ald. 16.1.1881, 
matroos-kok bij nederlandse loodswezen, ovl. na 27.4.1963, zn. van Adriaan 
TIMMERMAN en Catharina Maria STREEFKERK. 
Uit dit huwelijk (TIMMERMAN) geb. Vlissingen: 
1. Pieternella Hendrica Jacoba, geb. 13.8.1909. 
2. Catharina Maria, geb. 10.10.1910. 
3. Louisa Catharina, geb. 9.1.1912. 
4. Adriaan, geb. 4.7.1913. 

E/Q  Lodewijk LAGAAIJ, geb. Vlissingen 20.9.1893, ovl. Middelburg 13.7.1965, 
tr. Breda 26.2.1917 Irma Dorothea van RANST, geb. Dendermonde (B), dr. van 
Theophilis Casimirus Henricus van RANST en Clementia VERBELEN. 
Uit dit huwelijk: 
1. L.C., volgt E/QA. 
2. C.R.L., volgt E/QB. 
3. L.F., volgt E/QC. 
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E/QA L.C. LAGAAIJ, tr. 
P.D. van LOENHOUT. 
Uit dit huwelijk: 
1. Loutje. 
2. Peter. 

E/QB C.R.L. (‘Clemence’) 
LAGAAIJ, tr. J.F.H. ODEMS. 

E/QC L.F. LAGAAIJ tr. 
P.M. de KUYPER. 

Clemence Lagaaij (E/QB) 
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Bijlagen 

Lagaaij (y) 

Naamsvermeldingen en literatuurreferenties 
Bron: Internetsite van het Meertens Instituut (http://www.meertens.knaw.nl/index.html) 

Van oorsprong een Franstalige naam: La (of Le) Gay(e); de vrolijke, de levenslustige. 
Naamsvermeldingen Jehans Gaies, Bergen (= Mons) 1280; Maes le Gay, Ieper 1387, 
1392; Gilles de Gaye, Pittem 1398 (= Gille de Lepelare dit le Gay, Pittem 1397); Pieter le 
Gay, Kortrijk 1620. 

Kenmerken 

adaptatie 
Vóór de vastlegging in hun definitieve vorm bij de invoering van de burgerlijke stand in 
de eerste helft van de 19de eeuw waren familienamen nog aan verandering onderhevig. 
Registratie vond vaak op het gehoor plaats: een klerk of kerkelijke dienaar noteerde een 
naam in een akte of schrift zoals hij een naam verstond. Dat wil zeggen zoals hij een 
naam thuis kon brengen in zijn namenwereld. Veel comparanten beheersten de 
schrijfkunst niet, zodat zij hem niet konden helpen. Men kan zich voorstellen dat 
vooral namen die van verre kwamen problemen opleverden in uitspraak en schriftelijke 
weergave. Buitenlandse namen werden veelal getransformeerd in een Nederlandse 
vorm. Dat kon op betrekkelijk eenvoudige en doorzichtige wijze gebeuren (Wetselaar < 
Wezlar, Caljouw < Cailloux, Brus < Bruce), door vertaling (Zuurdeeg < Sauerteig, 
Cannegieter <Kannegiesser) of volgens een 'volksetymologisch' procedé waarbij namen 
associatief aan herkenbare woorden gingen beantwoorden (Piekhaar < Picard, 
Schattelijn < Chatillon, De Nijs < Denis, Traanboer < Traunbauer, Stokje < Stöcky). 
Soms werd een buitenlandse naam op volstrekt onnavolgbare wijze 'aangepast': de 
buitenlander was onverstaanbaar en/of de klerk raakte de kluts kwijt, zoals bij 
Roetcisoender uit Rutischhausen. 

"Volksetymologie is een niet zo gelukkige naam voor een taalverschijnsel dat niets met 
etymologie, maar alles met taalpsychologie te maken heeft. Een onbegrepen of 
ondoorzichtig woord wordt met een bekend woord geassocieerd en a.h.w. 
geherinterpreteerd. Het schoolvoorbeeld is hangmat < Fr. hamac < Spaans hamaca." 
[Frans Debrabandere, 'Volksetymologie in namen', in: Nederlands van Nu 48 (2000), nr 
4, p 60-62]. 

Specifieke componenten  

ij-y 
In de Nederlandse Familienamen Databank is uit praktisch oogpunt geen onderscheid 
gemaakt tussen naamvormen met ij en y. De namen De Bruijn en De Bruyn zijn in één 
lemma ondergebracht. In taalkundig opzicht is dit overigens niet onterecht: de y in De 
Bruyn is immers geen i-grec, maar een ij zonder puntjes die in feite hetzelfde 
letterteken is als de ij met puntjes. In de meeste Nederlandse namen met een y betreft 
het deze puntloze ij, een relict dat in ons alfabet weliswaar de vorm van de Griekse y 
heeft aangenomen, maar zondermeer met de ij gelijkgesteld kan worden. In moderne 
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spelling zouden beide grafemen in combinatie met een andere klinker inmiddels door 
een enkele i zijn vervangen: De Bruijn > De Bruin.  
In wezen bestaat het typisch Nederlandse letterteken uit twee letters. Het is ontstaan 
uit ii = een lange i, die later ter verduidelijking als ij werd geschreven en nog later als 
tweeklank ij (ei) werd uitgesproken. Van de 16de tot de 18de eeuw, toen het schrift nog 
geenszins genormaliseerd was, werd de ij vaak zonder punten geschreven. Hetzelfde 
letterteken werd gebruikt als variant van de i (yemant, cleyn). In lopend schrift ging 
daardoor het onderscheid tussen i, ij met en y zonder punten verloren. De verwarring 
is nog vergroot omdat in het alfabet aan de ij, die strikt genomen als i + j behoort te 
worden behandeld, de plaats vóór de z werd toegewezen, terwijl in andere talen daar de 
y (i-grec) is geplaatst. Deze Griekse y (ypsilon) is in feite een andere letter die het 
Nederlands in leenwoorden tot zich heeft gekregen. 

[M. PHILIPPA, 'VAN WOORD TOT WOORD: IJ = EI = IE?', IN: ONZE TAAL 55 (1986), NR 6, P 84] 

"BIJ DE VOCALEN IS DE BELGISCH-NEDERLANDSE GEOGRAFISCHE TEGENSTELLING IN DE SPELLING 
NOG MEER UITGESPROKEN: DE LANGE KLINKER -A- IN FN ALS CLAES, ADRIAENS, DEHAENE WORDT 
IN BELGISCHE FN IN DE REGEL WEERGEGEVEN MET -AE-, IN NEDERLANDSE FN DAARENTEGEN MET 
-AA- (KAART 2: 'KLAAS': SPELLING -AA-/-AE-). DE DIFTONG -UI- IN FN MET KUIPER VERSCHIJNT IN 
BELGIË HAAST UITSLUITEND ALS -UY-, IN NEDERLAND ALS -UI- EN BOVENDIEN ALS -UIJ- IN HET 
WESTEN EN ZUIDOOSTEN VAN NEDERLAND" [MARYNISSEN-1995, P 145]. 

De familienaam Laga(e) 
Bron: W. Beele, 'De familienaam Laga(e)', in: Naamkunde 8 (1976), p 126-127. 

Het is mijn bedoeling in deze korte bijdrage een plausibele verklaring te geven van de 
familienaam Laga(e), die tegenwoordig vooral in centraal West-Vlaanderen verspreid is. 

Naar alle waarschijnlijkheid is de naam een variant van familienamen als Lagaey, 
Lagay, Lagaye en Lagey, die eveneens in West-Vlaanderen sporadisch optreden; vgl. in 
dit verband o.m. Dequaey/Dequa(e), kaai/ka, schapraai/schapra, vlaai/vla, waaruit 
blijkt dat de aai/a-wisseling zeer goed mogelijk is. 

Bovendien zijn Laga(e) en vermoedelijke varianten op hun beurt wellicht in verband te 
brengen met familienamen als Lega, Legai, Legay en Legaye, die allemaal uit de 
Brusselse telefoongids opgetekend werden. De le/la-wisseling is in familienamen 
immers zeer gewoon blijkens naamsparen als Lechat/Lachat, Leconte/Laconte, 
Lefere/Lafere, LegranC/Lagrand, Lemaire/Lamaire, Lepage/Lapage, Lepere/Lapere, 
Leroy/Laroy e.d. 

In het eerste element van de familienaam Laga(e) blijkt dus het Franse bepalend 
lidwoord te schuilen, terwijl het tweede een normale reductie zou zijn van het 
Oudfranse adjectief gai, gay ‘qui est d'humeur riante; vif et petulant’62 (hij die een 
vrolijk humeur heeft; levend en uitgelaten). Dat adjectief was ook in het 
Middelnederlands bekend als ‘vrolijk; levendig; lustig’63 en werd bovendien door DE BO 
opgetekend als ‘flink; knap’64. Het schuilt tenslotte vermoedelijk ook in enkele 

                                                   
62  F. GODEFROY, Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au 

XVe siècle (Paris, 1880-1902), d1. IX, p. 679. 
63  E. VERWIJS - J. VERDAM, Middelnederlandsch Woordenboek ('s-Gravenhage, 1885-1952), d1. II, 

p. 895. 
64  L. DE BO -J. SAMYN, Westvlaamsch idioticon (Gent, 1892), p. 293. 
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Middelwestvlaamse toenamen: werinus gaye a. 1281 en jannet le gaye a. 1305, allebei 
te Ieper; fierin gaye a. 1396 te Woesten65; gillis de gaye a. 1398 te Pittem66. 

Met een tikkeltje geluk zal een of andere genealoog misschien ooit de ‘bevrijdende’ 
aansluiting vinden van de huidige familienamen met die oude attestaties67. 

IEPER W. BEELE 

                                                   
65  W. BEELE, Studie van de Ieperse persoonsnamen uit de stads- en baljuwsrekeningen, 1250-

1400 (Handzame, 1975), d1. II, p. 163. 
66  F. DEBRABANDERE, Studie van de persoonsnamen in de kasselrij Kortrijk, 1350-1400 

(Handzame, 1970), p. 152. 
67  Uiteraard hangt de juistheid van de hier vooropgestelde verklaring uitsluitend af van het 

resultaat van een succesvolle speurtocht naar de bakermat van de huidige families Laga(e). 
Negatief voor mij is b.v. dat er o.m. in de 17de eeuw sporadisch een variant Delaga(e) opduikt. 
Voortgaande op een zekere johannes filius legitimus martini lagaa... susceptus a johanne 
delagaa (doopakte te Gullegem van 12 april 1683) verklaart Dr. L. PEENE de familienaam 
Laga(e) uit een plaatsnaam, meer bepaald uit Spaans del aga, del agua. De naam zou dan een 
equivalent zijn van namen als Van den Watere, Van der Aa enz. (zie L. PEENE. Talen en 
Vertolken, Plein 26, Kortrijk. z.d. p. 157-60). Men kan zich hierbij echter afvragen of de 
varianten met De- wel de oorspronkelijke zijn. Naar analogie met namen als Delagrange, 
Delahaye, Delaluuwe. Delannoy, Delaplace enz. (waaruit ook jongere varianten zonder De-) kan 
hier en daar misschien een Delaga(e) uit het oudere Laga(e) ontstaan zijn. 
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Wapenbord 
In de kerk van St.Maartensdijk hing tot ca 1798 een wapenbord. Door de Franse 
overheersing zijn in de periode van de Bataafse Republiek vermoedelijk de 
wapenborden verloren gegaan, immers dat paste niet in de toon van de revolutie: 
‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’. Op deze manier werd het verleden en de invloed 
van ‘de rijken’ tenietgedaan. Ongetwijfeld is dit ook het wapenbord van Adriana 
Juerdaens overkomen. 

Het wapenbord is weergegeven in de Catalogus van de Zelandia Illustrata II, cat.nr. 
2066, (1880) en in een boek van Rethaan Macarré, Wapenborden en wapens op tombes, 
monumenten en grafzerken in de kerken van de provincie Zeeland tot in 1798. De op de 
bladzijde 10 opgenomen afbeelding komt uit Catalogus van de Zelandia Illustrata II. 

De tekst op het wapenbord luidt volgens deze afbeelding: 

Van boven: Alterae spes vite. 

Van onderen: Epitaphium. 

Hier leyt begraven de dierbare Adriana filia Wilhellimi 
Juerdaens, gebooren vrylatesse in ’t vrydom van Brugge (tot 
St.Arlebouts geseijt Sluypen) huisvrouw van Mr68. Joan de 

Lagay 
f. Maillyaerts, eertyts Rentmr. geweest 

over Camerlinxs Ambacht in vrydom voor/z, Tegenwoordig 
chirurgus deeser stede St. Mertensdyk. 

Zy sterft ao 1611.2.25 out 52 jaren. 

Apoc XIV vs 13, Hiob XIX vs 25, I Cor XV vs 13. 

Het wapenbord is ook weergegeven op bladzijde 111. Deze tekening werd op 24 februari 
1937 gemaakt door A.C. Vader (zie bladzijde 88). Hij heeft hier (vermoedelijk) een kopie 
gemaakt van de afbeelding in de Zelandia Illustrata omdat de gelijkenis hiermee veel 
duidelijker is dan die met de afbeelding in het boek van Macarré. 

                                                   
68  Mr. is in dit verband de afkorting van Monsieur, een aanduiding voor ‘aanzienlijke, gegoede, 

personen’. 
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Toelichting via het stadsarchief Brugge69 
Met het ‘Vrijdom van Brugge’ wordt ongetwijfeld bedoeld het Brugse Vrije. Dit is sinds 
de 13e eeuw de naam van de kasselrij van Brugge, d.w.z. het platteland rond Brugge, 
dat vanuit de stad werd bestuurd door een aparte administratie. Eén van de parochies 
van het Brugse Vrije was Slijpe of (middeleeuwse benaming) Haerleboutscapelle. Slijpe 
behoort sinds 1977 tot de gemeente Middelkerke (provincie West-Vlaanderen, 
arrondissement Oostende). Camerlinckx-ambacht was het gebied dat bestond uit de 
parochies Stene, Snaaskerke, Leffinge, Middelkerke, Slijpe, Mannekensvere, Westende 
en Wilskerk. 

Hieronder is een afdruk weergegeven van een gravure van Flandria uit de atlas van 
Willem Janszoon en Joan Blaeu; Theatrum orbis terrarum, sive, Atlas novus70 (1645)71.  

Helemaal links op de gravure Brugge en rechtsonder in het midden van de gravure 
IJzendijke met vlak er naast Biervliet (op een eiland). 

 

                                                   
69  Correspondentie met Kees Lagaaij (geb. Amsterdam 10.11.1926) in 1994. 
70  Theater van de wereld, of een nieuwe atlas. 
71  Via http://www.library.ucla.edu/yrl/reference/maps/bkaeu/index.htm. 
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De geschiedenis van de smalstad Sint-Maartensdijk 
St.Maartensdijk is ontstaan in de Oudelandpolder, die in de 12e of 13e eeuw werd 
bedijkt. Het plaatsje ontstond aan de dijk van de Borden, die nu de Pluimpot wordt 
genoemd. De Pluimpot, een zeearm, deelde het huidige Eiland Tholen tot de afdamming 
in 1556 in tweeën. Via het overblijvende deel van de Pluimpot bleven Sint-Maartensdijk 
en Scherpenisse nog bereikbaar voor schepen tot het midden van deze eeuw.In het 
kader van de Deltawerken is ook het laatste deel van deze zeearm in 1957 afgesloten. 
Was er in 1357 nog sprake van het dorp Haestingen in ‘Sinte Maartijnsdike’, daarna 
heette het dorp officieel Sint-Maartensdijk. Deze naam is afgeleid van de heilige Sint 
Maarten, de bekende bisschop van Tours en patroonheilige van de kerk. 

Het dorp kreeg in 1485 stadsrechten, de juiste datum hiervan is niet bekend. Voor 24 
februari 1485 spreekt men in de oorkonden van het dorp en na 9 juni van datzelfde 
jaar van de stad Sint Maartensdijk. De stadsrechten zijn verleend door Alienora van 
Borsele, in die tijd vrouwe van Sint Maartensdijk. Hierdoor werd Sint-Maartensdijk een 
Smalstad. In Zeeland waren de steden verdeeld in zogenaamde grafelijke- en 
smalsteden. Sint Maartensdijk behoorde tot de laatste groep. De grafelijke steden 
hadden stemrecht in de Staten van Zeeland. De smalsteden hadden dat niet.  

Omdat de naam Sint-Maartensdijk verwijst naar de heilige Martinus (bisschop van 
Tours) en er na de reformatie een antipathie ontstond tegen alles wat naar het Roomse 
geloof verwees, zal in die tijd de naam 'Smerdiek' in gebruik geraakt zijn zoals Sint-
Maartensdijk in de volksmond genoemd wordt.  

Rond deze tijd is de plaats ook versterkt met grachten (vesten), wallen en poorten en 
deze verdedigingswerken hebben eeuwenlang de vorm van de Smalstad bepaald. Eerst 
na 1900 zijn er straten met woningen buiten de grachten gebouwd. Na de Tweede 
Wereldoorlog is de woningbouw pas goed van de grond gekomen. Thans is Sint-
Maartensdijk qua inwonertal de tweede plaats van de gemeente Tholen en St. 
Philipsland. 

 
Afbeelding uit Speculum Zelandiae (Nicolaus Visscher) 1655 
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De chirurgijn in vroeger dagen72 
Het beoordelen en behandelen van inwendige ziekten behoorde vroeger tot de 
bevoegdheden van de ‘doctor medicinae’, de academisch gevormde arts die aan een 
Nederlandse of buitenlandse hogeschool zijn doctorsgraad in de medicijnen had 
behaald. 
De ‘doctor medicinae’ was een deftig, dikwijls ook een zeer geleerd heerschap. Door zijn 
kennis van het Latijn, destijds de internationale taal van de wetenschap, had hij 
toegang tot de geneeskundige wereldliteratuur. 
De doctor verlaagde zich niet tot het verrichten van manuele behandelingen; deze liet 
hij over aan praktizijns van lager rangorde, de chirurgijns of heelmeesters. 
Chirurgijns -letterlijk ‘handwerkers’- waren geen artsen met universitaire scholing. 
Sinds de middeleeuwen werden zij -in hoofdzaak praktisch- opgeleid door een gevestigd 
meester in het vak, bij wie zij voor een aantal jaren als knecht in dienst traden. 
De chirurgijns waren verenigd in gilden, vaak genoemd naar de heilige gebroeders 
Cosmas en Damianus, schutspatroons van de genees- en heelkunde, waarvan er in 
iedere grotere plaats in de Nederlanden wel één bestond. Evenals alle andere gilden, 
waren die der chirurgijns verenigingen tot behartiging van beroepsbelangen. Zij 
droegen tevens zorg voor het opleiden van de toekomstige gildeleden volgens een 
nauwkeurig gereglementeerd leerling-systeem, dat wel enige overeenkomst vertoont 
met de thans bestaande specialistenopleiding. 
Ter aanvulling van de in hoofdzaak praktische kennis die de chirurgijnleerlingen bij 
hun baas en leermeester 
konden opdoen, werd in een 
aantal Noord- en 
Zuidnederlandse steden 
ontleedkunde en operatieleer 
aan het kadaver onderwezen 
door een van stadswege 
aangestelde ‘praelector 
anatomiae’, dikwijls een 
doctor in de geneeskunde. 
Dit onderwijs werd gegeven 
in het stedelijke ‘theatrum 
anatomicum’, een speciaal 
daartoe ingerichte 
demonstratieruimte. Tal van 
‘anatomische lessen’ op 
schilderijen uit de 
zeventiende en achttiende 
eeuw maken het ons 
mogelijk een blik te slaan in 
het ‘theatrum anatomicum’ 
uit die tijd. 

De centrale figuur is op deze 
schilderijen de ‘praelector 
anatomiae’, omringd door de 
meesters van het 
chirurgijngilde, die ons 
dikwijls nog met name 
bekend zijn. De 
chirurgijnleerlingen, voor 

                                                   
72  Bron: http://www.engelfriet.net/Alie/chirurgijn.htm en 

http://www.scapreel.nl/html/velevragen.html#anchor131788. 



 115

wie het onderwijs toch niet in de laatste plaats was bedoeld, zal men op de 
‘anatomische lessen’ tevergeefs zoeken. Dit komt omdat de schilderijen -geheel 
vergelijkbaar met de schuttersstukken en regentengroepen- niet zozeer een reportage 
van de gilde-aktiviteiten beoogden te zijn als wel groepsportretten van bestuursleden, 
bestemd om te worden aangebracht in de ‘chirurgijnkamer’, het vertrek waarin de 
plaatselijke chirurgijns ter vergadering bijeenkwamen. 
In wetenschappelijk en in maatschappelijk opzicht was de chirurgijn de mindere van 
de geneesheer, hij mocht operaties van enige omvang alleen uitvoeren op aanwijzing of 
met goedkeuring van de doctor medicinae, die bij de ingreep aanwezig behoorde te zijn. 
Sommige chirurgijns hadden zich gespecialiseerd in een bepaalde operatie, zoals het 
stemsnijden, het staarsteken, het kiezentrekken of het breuksnijden. Zulke al dan niet 
bonafide specialisten leidden dikwijls een zwervend bestaan. 

De gelegenheid tot het verrichten van operatieve ingrepen deed zich natuurlijk niet 
dagelijks voor, maar de meeste chirurgijns waren tevens barbier, zodat zij in 
haarknippen en baardscheren een aanvullende bron van inkomsten hadden. De met 
rood-witte windingen beschilderde staak aan de pui van de kapperswinkel bewaart de 
herinnering aan de tijd dat barbier en chirurgijn in één en dezelfde persoon waren 
verenigd. Het uithangteken zou, zoals wel wordt gemeend, de stok symboliseren 
waarop vroeger de arm van de patiënt steun vond tijdens de aderlating. 
Zoals gemeld, combineerde de chirurgijn het beroep in dorpen en kleine steden soms 
met het scheren van baarden, wat wel aangeeft dat het niet in erg hoog aanzien stond. 
Pas aan het eind van de Middeleeuwen kwam er wat meer begrip voor deze vakmensen 
en werden ze soms door de geleerde ‘doctores medicines’ ingeschakeld voor de meer 
praktische heelkunst. 

Ze waren goed in wondbehandeling, in het zetten van gebroken botten en van 
ledematen die uit de kom geschoten waren. Ze konden kleine operaties doen en tapten 
bloed af door middel van het aderlaten of koppen zetten. Verder wisten ze veel van 
kruiden en de daarvan gemaakte medicijnen, al namen apothekers dat op den duur 
van hen over. 

Ze moesten, net als de doctores, goed thuis zijn in de humorenleer en gebruikten soms 
astrologie bij het stellen van een diagnose.  

Dit woord heeft niets met grappenmakerij te maken, maar alles met de middeleeuwse 
geneeskunst. In navolging van Griekse en Romeinse geneesheren dacht men dat de 
mens uit vier ‘humores’ elementen bestond: bloed, slijm, gele en zwarte gal. Als deze 
vier ‘sappen’ in evenwicht met elkaar zijn is er niets aan de hand; dan is men gezond. 
Als het evenwicht echter om een of ander reden verstoord wordt, wordt men ziek en al 
naar gelang de symptomen kon een arts dan zien welke humore versterkt of verzwakt 
moest worden. De medicijnen die men kende hadden zo elk hun eigenschappen om dit 
evenwicht weer terug te brengen. Ook kon men via astrologie, het trekken van een 
horoscoop, al van tevoren bepalen waar een bepaald soort mens op moest letten om 
niet ziek te worden. 

Enkelen van hen waren echt zeer goede dokters. Daaronder was bijvoorbeeld de Brugse 
chirurgijn Jan Yperman, die al in de vroege 14e eeuw enkele boeken over medicijnen 
en operaties voor diverse ziekten schreef. 
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Het poorterschap73 
Poorters waren inwoners van een bepaalde stad, die daar bepaalde voorrechten 
genoten ten opzichte van de andere inwoners. Alle Vlaamse steden kenden poorters, 
maar niet overal hadden ze dezelfde naam. Zo sprak men in het Brugse Vrije van de 
‘Vrijlaeten’ en in Sint-Winoksbergen van de ‘Ceurbroeders’. 

Het poorterschap ontstond bij de opkomst van de grote steden en werd –zoals vele 
instellingen uit het ‘ancien régime’– pas in 1796 afgeschaft, toen onze gewesten door 
Frankrijk ingepalmd waren. 

Hoe kon men poorter worden? 
In de oudste tijden werden meerderjarigen (25 jaar) poorter door een verblijf van één 
jaar en één dag binnen de stad. Later kon met het poorterschap verwerven 1:door 
geboorte uit een poorter; 2:door huwelijk met een poorter of een poorteres of 3:door het 
betalen van een bepaalde som. 

Welke voordelen bood het poorterschap? 
 het recht om in de stad openbare functies te bekleden; 
 het voorrecht alleen te worden geoordeeld door de schepenen van zijn stad; 
 het niet onderworpen zijn aan bepaalde weg- of riviertollen; 
 een vrijstelling van issuwerecht; 
 een vrijstelling van het beste kateel of beste hoofd; 
 het recht om binnen de stad handel te drijven; 
 het genot van de hanzen en akkoorden (verdragen tussen verschillende steden 

onderling gesloten). 

Het cumuleren van verschillende poorterschappen was verboden. Wilde men poorter 
worden van een andere stad dan moest men eerst een vorig poorterschap verzaken. 
Een voorbeeld hiervan vonden we in het poortersboek van Sint-Winoksbergen: «D’Heer 
ende Mre Petrus van Quaillie, licentiaet in de medecine, woonende deser stede, 
renotiatie alhier admissie in Hondschoote den 15 jan 1782».  

Het buitenpoorterschap74 
Naast de poorters die verbleven binnen de beschermde stadswallen, waren er ook 
lieden van buiten die wallen die het poorterschap verwierven; zij werden buitenpoorters 
genoemd. Aanvankelijk was de buitenpoorter verplicht drie maal per jaar 40 dagen in 
de stad te verblijven, in de periode van de grote feestdagen. In de kasselrij75 Kortrijk 
werd dit gebruik reeds in 1398 afgeschaft. 

Poortersboeken en -lijsten 
Vanaf 1540 moesten de buitenpoorters van de kasselrij Kortrijk jaarlijks drie stuivers 
betalen aan de graaf van Vlaanderen. Een ontvanger maakte elk jaar een lijst over van 
de personen die hun jaarlijks poortersrecht hadden betaald. De meeste van die lijsten 
bleven bewaard. 

                                                   
73  Bron: http://www.homepages.hetnet.nl/~kobbe/txt/1384-1477.htm 
74  Bron: http://www.homepages.hetnet.nl/~kobbe/txt/1477-1559.htm 
75  Bestuurlijk gebiedsdeel van het graafschap Vlaanderen. 
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De lijsten zijn ingedeeld per roede en parochie. Binnen de kasselrij Kortrijk waren er 
vijf roeden: Roede Harelbeke; Roede Tielt; Roede Menen; Roede De Dertien Parochies en 
Roede Deinze. 

De betaling van de drie stuivers moest plaatsvinden tussen 1 oktober en 30 november 
op straffe van verlies van het buitenpoorterschap, met als ergste gevolg het 
onderworpen zijn aan het issuwerecht en bij overlijden aan het beste kateel.  

Eveneens in 1540, dus tijdens de regering van keizer Karel, moest voortaan al wie het 
poorterschap of buitenpoorterschap wenste te verwerven en dit niet verkregen had door 
geboorte of huwelijk, aan de stad een inschrijvingsrecht van 3 pond parisis betalen. 
Vanaf dat jaar vindt men dus in de stadsrekening de vermelding van de personen die 
het poorterschap gekocht hadden. 
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Hugenoten 
Er zijn duidelijk aanwijzingen dat 
(althans een deel) van de familie 
Lagaaij relaties had met de 
Hugenoten. Dit blijkt niet alleen 
uit ‘overlevering’ binnen de 
familie, maar ook uit het moment 
waarop de familie vermoedelijk 
vanuit België (en mogelijk 
daarvoor vanuit Frankrijk) naar 
Nederland is getrokken. Op een 
relatie met Hugenoten wijst 
verder ook de verzameling 
doopinschrijvingen vanuit de 
Eglise Wallone (de Waalse Kerk), 
waarvan het archief te Leiden is te 
vinden76. 

Daarom is hier wat informatie 
over de oorsprong en betekenis 
van de Hugenoten opgenomen. De 
tekst is hier en daar wat ingekort. 

 
Uit een artikel in de Provinciale 

Zeeuwse Courant van 23 juli 
1977 

Enkele achtergronden en bijzonderheden over Hugenoten77 
In de 16e eeuw ontstond in navolging van Calvijn in Frankrijk een 
gereformeerd protestantse stroming. De aanhangers van deze kerkelijke 
leer kregen de naam Hugenoten. Het is niet bekend waar deze 
benaming in oorsprong vandaan kwam. Het vermoeden bestaat dat 
deze benaming een verbastering is van Eidgenossen (‘eiguenots’ op zijn 
Frans).  

Alhoewel aan het ontstaan puur theologische ideeën ten grondslag 
lagen, ontwikkelde zich rond 1560 onder de Hugenoten ook een 
politieke stroming. Onder hen bevonden zich lieden uit alle lagen van 

de bevolking, zelfs onder de adel.  

In de nacht van 23 op 24 augustus 1572 vond te Parijs de zo genoemde 
Bartholomeusnacht of Parijse bloedsbruiloft plaats. Met instemming van de koningin-
moeder Catharina de Medicis werd door de katholieke partij een bloedbad onder de 
Hugenoten aangericht die op dat moment in Parijs waren om daar de bruiloft te vieren 
van één van hun leiders, Hendrik van Navarra (de latere koning Hendrik IV), die met 
Magaretha (de zuster van koning Hendrik II) in het huwelijk trad.  

Op 13 april 1598 vaardigde deze Hendrik IV, inmiddels koning en katholiek geworden, 
het Edict van Nantes uit. Dit Edict beloofde de Hugenoten godsdienstvrijheid en gaf 

                                                   
76  In Leiden is de Bibliothèque Wallonne (de bibliotheek van de Waalse gemeenten) 

ondergebracht in de Universiteits Bibliotheek. Deze bibliotheek is gevestigd: Witte Singel 27 te 
Leiden (bezoekadres), Postbus 9501, 2300 RA Leiden 

77  http://www.gironet.nl/home/xw9821/genea/html/hugenot.html 
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hen een aantal pandsteden78. De Hugenoten konden zich toen in vrijheid ontwikkelen. 
Het werd hun toegestaan kerken te bouwen, zei het dat deze niet de naam van kerk 
mochten voeren en daarom ook wel ‘temples’ genoemd werden. Voorts werd het hen 
toegestaan functies te bekleden in het bestuursapparaat en in het leger. Bovenal 
verkregen zij toestemming legers uit te rusten en garnizoenen te houden. 

Gaandeweg deze periode van vrijheid groeide de aanhangers van deze leer tot ongeveer 
10 procent van de totale bevolking. Mede omdat het onderwijs onder deze 
bevolkingsgroep hun bijzondere belangstelling had kwamen er uit hun midden vele 
vooraanstaanden en geleerden voort.  

Hun vrijheid was echter van korte duur. Al twintig jaar later, met de komst van 
Lodewijk XIII en Richelieu begon de beteugeling van deze pas verworven vrijheid. 

Richelieu maakte een einde aan de politieke machtspositie van de Hugenoten. In 1628 
gelukte het hem hun de laatste van hun pandsteden (La Rochelle) te ontnemen. Dit 
Hugenotenbolwerk viel na een langdurig beleg waarbij veel slachtoffers vielen. De 
veldslagen die erop volgden werden vernietigend gewonnen door de koninklijke troepen, 
waarmee er een einde kwam aan de politieke- en militaire macht van de Hugenoten.  

Er volgde een periode van betrekkelijke rust tot de katholieke koning Lodewijk XIV, na 
de dood van Mazarin in 1661 persoonlijk de regering in handen nam. Een politiek van 
harde maatregelen tegen de Hugenoten volgde. 

Aanvankelijk was Lodewijk niet echt religieus geïnteresseerd geweest. Toen hij in 1661 
de macht in handen kreeg wilde hij echter kennelijk geschiedenis maken als de vorst 
die van Frankrijk weer een katholiek land maakte. 

Stukje bij beetje werden er maatregelen uitgevaardigd die het Edict van Nantes steeds 
verder aantastte.  

Uiteindelijk werd op 18 oktober 1685 het Edict van Nantes herroepen. Dit had als 
gevolg dat de positie van de Hugenoten onmogelijk werd en hun kerken vernietigd 
werden.  

Zij die openbare functies bekleedden werden uit hun ambt gezet, ambachtslieden 
werden uit de gilden verstoten, protestantse scholen werden aan katholieken 
overgedragen of kortweg opgeheven. 

Er werden met terugwerkende kracht zware belastingen opgelegd die men kon 
voorkomen door het gereformeerde geloof schriftelijk af te zweren en terug te keren tot 
de katholieke kerk.  

Velen kozen eieren voor hun geld maar degenen die zich niet lieten ‘bekeren’ kregen 
verdergaande terreur te verduren. 

Ter overtuiging werden cavaleristen en soldaten over het land uitgezonden voor de 
zogenaamde ‘missie met de laars’ (mission bottée). Bij halsstarrige Hugenoten werden 
op koninklijk gezag dragonders ingekwartierd, zogenaamd ter bescherming tegen 
katholieke geweldplegers. Voor niets ging echter de zon op. Degenen die deze 
‘bescherming’ genoten dienden de ingekwartierde soldaten in hun levensonderhoud te 
voorzien en bovendien een dagvergoeding te verstrekken. Naarmate er meer kapitaal of 
goederen aanwezig waren werden er meer soldaten ingekwartierd zodat in korte tijd het 
vermogen van het slachtoffer als sneeuw voor de zon verdwenen was. Kon iemand zijn 
verplichtingen uiteindelijk niet meer nakomen dan werd de vordering voldaan door het 
huisraad van de gastheer te verkopen. 

                                                   
78  Naam voor de steden die krachtens verdrag met koningin Elisabeth van Engeland door een 

Engels garnizoen bezet werden als waarborg voor de terugbetaling van verstrekte subsidies en 
kosten van Engelse militaire hulp. 
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Zij die niet tot het katholieke geloof terugkeerden waren zo uiteindelijk gedwongen huis 
en haard te verlaten en naar het buitenland uit te wijken 

Deze uittocht had al ongeveer 20 jaar voor de herroeping van het Edict van Nantes een 
aanvang genomen. Vooral landen als Zwitserland, Engeland, Nederland, Duitsland 
(Brandenburg) en Kaap de Goede Hoop werden hun bestemming. 

In die landen hebben zij, mede door hun doorgaans hoge scholing en ontwikkeling, een 
bijdrage in cultureel en economisch opzicht geleverd.  

Rond 1550 waren er in de Zuidelijke Nederlanden Waalse kerkelijke gemeenten 
ontstaan, die rond 1560 ook in synode bijeen kwamen. Zij verenigden zich in 1571 
aanvankelijk met de Nederduitse gemeenten. In 1577 kwamen zij echter, nadat zij zich 
afzonderlijk hadden georganiseerd, in Dordrecht in synode bijeen. 

Vooral na de herroeping van het Edict van Nantes, in 1685, ontwikkelden de Waalse 
(Franstalige) gemeenten zich sterk door de toestroom van gevluchte Hugenoten of 
refugiés, zoals ze ook wel genoemd werden. 

© Lex Slager, 1997 

Oorsprong van het woord Hugenoot79 
De exacte oorsprong van het woord Hugenoot is onbekend, maar velen beschouwen het 
als een combinatie van Vlaams en Duits. Protestanten die elkaar ontmoetten om de 
bijbel te bestuderen werden Huisgenoten genoemd. Ook werden ze wel aangeduid als 
Eid Genossen, of ‘eedgenoten’, personen die gebonden zijn door een eed. 

Er zijn nog twee andere mogelijkheden te vinden in de Encyclopedia Britannica:  

1. De woorden Huguenot, Huguenoen zijn oud Franse woorden, in gebruik in de 14e 
en 15e eeuw. Zoals de protestanten katholieken ‘papen, zo noemden de katholieken 
de protestanten huguenoten. De protestanten in Tours kwamen bij elkaar in de 
buurt van de poort van koning Hugo, die de mensen beschouwden als een heilige. 
Daarom verklaarde een monnik tijdens een dienst dat de Lutheranen eigenlijk 
Huguenoten moesten worden genoemd, omdat ze bloedverwanten waren van 
koning Hugo, omdat ze ’s nachts alleen uitgingen als hij dat ook deed. Deze 
bijnaam werd populair vanaf 1560 en lang waren de franse protestanten onder die 
naam bekend. 

2. (in de huidige editie van Encyclopedia Britannica): De oorsprong van de naam is 
onzeker, maar het lijkt te komen van het woord aignos, afgeleid uit het Duits 
Eidgenossen dat tussen 1520 en 1524 werd gebruikt om de patriotten van Genève, 
de vijanden van de hertog van Savoy, aan te duiden. De spelling Hugenoot is 
mogelijk beïnvloed door de persoonsnaam Hugues, ‘Hugh’; een leider van de de 
beweging in Genève was ene Besancon Hugues (ovl. 1532). 

                                                   
79  http://www.huguenot.netnation.com/general/huguenot.htm (origineel Engelstalig) 
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Aan boord van de Westernland, voorjaar 1940 
Uit de Holland Reporter, datum onbekend 

Twintig jaar geleden zei kapitein Lagaay tot de Gaulle: “Hang uw gevoel maar 
in de garderobekast” 

 
Aan boord van de "Westernland", v.l.n.r. kapitein Pieter Lagaaij, de eerste stuurman, 
generaal de Gaulle en de Engelse generaal Spears. 

Op zekere avond had kapitein Pieter Lagaay van de Holland-Amerika Lijn er schoon 
genoeg van. Hij liet het bofors-kanon één schot afvuren. De twaalfhonderd Franse 
soldaten aan boord schrokken zich een ongeluk, omdat ze dachten aan torpedo’s en 
zeeslagen. Maar de verduisteringsvoorschriften werden meteen stipt in acht genomen. 

Dit was één van de vele gebeurtenissen in het oorlogsjaar 1940, toen een grote vloot 
oorlogsschepen en koopvaardijschepen op weg was naar Dakar en generaal Charles de 
Gaulle in zijn hut aan boord van de Westernland nog eens de als vredelievend bedoelde 
invasieplannen aandachtig bestudeerde.…. 

De historie vond zijn aanloop tijdens de nederlaag van het Franse leger tegen de Duitse 
pantserbrigades en stukaformaties. In juni 1940 viel Parijs, het Franse leger 
capituleerde en de oude maarschalk Pétain vormde een Franse regering in de nieuwe 
hoofdstad Vichy, die geheel naar de Duitse pijpen diende te dansen. 

De vrij jonge brigadegeneraal Charles de Gaulle, die de Duitsers bij Abbeville, niet ver 
van de Kanaalkust toch nog een gevoelige nederlaag wist toe te brengen, kon zich niet 
neerleggen bij de gang van zaken. Eerst probeerde hij nog het Franse leger en de vloot 
van het moederland over te laten brengen, resp. te laten varen naar de Franse gebieden 
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in Noord-Afrika. Geen enkele Franse minister, Paul Reynaud uitgezonderd, durfde in te 
gaan op zijn voorstellen. Daardoor konden De Gaulle’s plannen, de strijd tegen de 
Duitsers vanuit de Franse koloniën voort te zetten, voorlopig geen doorgang vinden. 
Het gros van de vloot bleef in Toulon en het leger werd ontwapend. 

Contra Vichy 
De Gaulle vloog naar Londen, waar hij direct begon aan de organisatie van het Vrije 
Franse leger. Tevens lukte het hem een belangrijk gedeelte van de Franse koloniën, met 
name die in Centraal-Afrika; het Midden-Oosten, in de Stille Zuidzee en de enclaves in 
Indië via de BBC los te praten van het bewind van Vichy. Het verdroot de rijzige 
generaal dat zijn radiotoespraken geen succes hadden in Senegal, waar de gouverneur 
Boisson louter uit plichtsbesef trouw bleef aan Vichy. Een gevaarlijke situatie vond De 
Gaulle –en Churchill was het met hem eens– omdat Dakar wel eens als U-boot-basis 
voor de Duitse vloot zou kunnen gaan dienen. Dan zou het leed voor de Geallieerden 
niet te overzien zijn geweest, omdat Dakar, dat nog geen 3000 km van Brazilië 
verwijderd is, een groot gedeelte van de Atlantische oceaan beheerste. En als men dan 
bedenkt dat de Britse konvooien naar het strijdtoneel in Noord-Afrika (Egypte, 
Cyrenaika) via Kaap de Goede Hoop werden gedirigeerd, omdat de Middellandse zee te 
onveilig was, begrijpt men hoe belangrijk het bezit van Dakar voor de Geallieerden was. 
Reeds in de zomer van 1940 kwamen Churchill en De Gaulle overeen, dat met 
gezamenlijke krachtsinspanning van Vrije Fransen en Britten, geassisteerd door 
schepen van andere bondgenoten, een vredelievende aanval op Dakar gedaan zou 
worden. Men ontwierp het volgende ‘krijgsp1an’: in het diepste geheim zou een groot 
konvooi bestaande uit oorlog uitgerust, bewapend en bemand. Dat konvooi zou naar 
Dakar varen en daar op zekere morgen in volle sterkte op de rede verschijnen met de 
Franse driekleur in alle masten. In haar enthousiasme zou de bevolking het Vichy-
gouvernement wel weten te bewegen zich achter De Gaulle te scharen, zodat de stad 
zonder bloedvergieten in Geallieerde handen zou vallen. 

‘Westernland’ verbouwd 
Onkundig nog van hetgeen zich aan de Nederlandse grenzen en boven het Nederlandse 
luchtruim afspeelde, voer kapitein Pieter Lagaay, gezagvoerder van het ruim 16.000 ton 
metende H.A.L.-schip ‘Westernland’, komende van New York, op 10 mei 1940 Het 
Kanaal in. Tijdig ontving hij van zijn directie het bevel onmiddellijk de koers te wijzigen 
en naar Falmouth te varen. Daarmee ontliep de Westernland het lot van de (oude) 
Statendam. Even heeft de Westernland in de haven van Falmouth dienst gedaan als 
hotelschip voor Nederlandse regeringsfunctionarissen. Maar eind juli kwam het bevel, 
dat het schip naar Liverpool moest varen. Daar werd het omgebouwd tot 
troepentransportschip, met haken voor hangmatten, sterk vergrote keukens, een soort 
cafetariarestaurant, uitgebreide wasplaatsen, een betonnen commandobrug, een 
luxueus ingerichte hut voor een nog onbekende persoonlijkheid en één boforskanon 
tegen vliegtuigen. Kapitein Lagaay wist niet wat er met zijn Westernland zou gebeuren. 

Totdat op 30 augustus 1200 Franse soldaten aan boord kwamen,onder aanvoering van 
generaal De Gaulle. Tevens bleek, dat de Westernland het vlaggenschip zou zijn van 
een groot konvooi dat naar Dakar zou varen. Dat de zaak minder geheim was gebleven 
dan men gehoopt had, bleek uit de Duitse radio, die bralde dat men daar heel goed 
wist waar De Gaulle zat. En inderdaad, de volgende nacht werd de haven van Liverpool 
op helse wijze door de Duitsers gebombardeerd. Noch de Westernland, noch het 
zusterschip de Pennland werden getroffen. 

Op 31 augustus voer het konvooi uit. Franse en Engelse torpedojagers, vracht- en 
passagiersschepen uit Frankrijk, Polen, België en Nederland voeren in een wijde boog 
over de oceaan in de richting van Dakar. De eerste dag, dat men op zee, was, hoorde 
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men dat de Volendam was getorpedeerd door de Duitsers, die dit schip kennelijk 
hadden aangezien voor het vlaggeschip van De Gaulle. 

Moeilijkheden 
Toen men Dakar al aardig was genaderd, kwam het bericht over de radio dat zes 
Franse Vichy-kruisers Toulon hadden verlaten, ongehinderd door de Straat van 
Gibraltar waren gevaren en nu met volle kracht naar het zuiden opstoomden. Aan 
boord van de “Westernland” had men inmiddels zwaar te kampen met de 
verduisteringsvoorschriften. Die Vrije Fransen soldaten namen het niet zo nauw. En 
steeds waarschuwende de andere schepen, dat sommige patrijspoorten licht 
uitstraalden. De nadering van de Vichy-kruisers betekende voor De Gaulle een ernstige 
streep door zijn rekening. Men voer door naar Freetown (Sierra Leorie) om daar 
krijgsraad te houden. Toen werd besloten de onderneming toch maar te wagen. 
Versterkt door het Engelse vliegdekschip Ark Royal verscheen het konvooi in de 
ochtend van 23 september op de rede van Dakar in zeer dichte mist. Het beoogde effect 
ging hierdoor geheel en al verloren. De Gaulle liet zowel per vliegtuig als per boot 
onderhandelaars sturen naar Dakar, in de hoop dat de autoriteiten zich zouden laten 
vermurwen. Het mocht niet baten, sommige parlementairs werden gevangen genomen, 
anderen werden met mitrailleurvuur op de vlucht gedreven. Toen namen de 
Geallieerden hun toevlucht tot geweld. 

Landing 
Men ondernam een landing bij Rufique, even buiten Dakar, die door hevige tegenstand 
mislukte. Niet minder dan 98 pct. van de Nederlandse bemanning had zich aangemeld 
als roeier, waarover De Gaulle later in een persoonlijk schrijven aan kapitein Lagaay 
zijn bewondering en zijn dank uitsprak. Na de mislukte landing vond over en weer een 
heftig artillerieduel plaats, waarbij aan beide zijden zware verliezen werden geleden. 
Toen werd het De Gaulle, die gedurende de 42 dagen, die hij aan boord van de 
Westernland doorbracht goede vrienden met kapitein Lagaay was geworden, te machtig 
“Fransen, die Fransen doden, dat strijdt tegen mijn gevoel.” Hij gaf bevel de strijd te 
staken. Hierop ontstak kapitein Lagaay in een soort heilige toorn. “Toe generaal, schiet 
ze plat die Vichy-verraders en hang uw gevoel maar zolang in mijn garderobekast.” 

Maar De Gaulle peinsde er niet over bet risico te lopen dat Vichy zich definitief aan de 
zijde van de Duitsers zou scharen, met de kans dat de grote vloot in Toulon in Duitse 
handen zou vallen. Het konvooi vertrok naar Frans Congo en zette daar de troepen aan 
land, die later het onwillige Gabon aan de macht van Vichy zouden ontrukken. 
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Hr Ms Van Nes in de Java zee 

Charles Lagaay (1907-1942)80 
Charles’ study at the Royal Institute of the Navy went well and at 20 he was 
commissioned an officer of the Navy. World War II found him as First Officer on Hr Ms 
Sumatra, which brought Princess Juliana and her daughters to Canada. Charles then 
became commanding officer on Hr Ms Van Nes, stationed in Soerabaja. He was the 
youngest commanding officer in the Royal Dutch Navy. 

In February 1942 the 
‘Van Nes’ was 
directed to 
accompany KPM's 
Sloet van de Beele, a 
troop transport ship, 
from Billiton to Java. 
On the 17th they 
were well under way 
in the Gaspar 
Straits. 

Mid-morning a 
Japanese 
reconnaissance 
plane showed up, 
but soon left. 
Singapore had fallen 

into Japanese hands on February 15th after a swift campaign starting with a landing 
in northern Malaysia. The Japanese did this with less tanks, ships, personnel than the 
British, but with a clear superiority in the air. They were now expanding their march 
southward into the Dutch East Indies. Early afternoon several Japanese bombers and 
dive-bombers arrived at the scene. The air attack lasted more than two hours. 
Helmsman Lataster praised the calm of the commanding officer who gave precise, clear 
orders, a long time avoiding major damage by skilful manoeuvring. The Dutch directed 
their guns to the Japanese with great tenacity, keeping the Japanese planes at a 
respectful distance. The Vickers anti-aircraft guns would, however, heat up, had to be 
cooled regularly, and had to be talked into working again with hammer blows. 

The end came with a direct hit to the ‘Van Nes’ at midships. The ship broke into two 
halves and began to sink. We know the last minutes of Charles through an evocative 
report of the radio officer J. Doorenbos. He described the last moments of the ship and 
her commanding officer in, as he says, telegram-style: 

Getting outside I didn't see the ship's stem anymore. Much steam and smoke. I couldn't 
see if there was a fire. Also later when other survivors talked about a fire, I could not 
confirm that from my own observation. The fore part of the ship already was heavily 
heeling to port. I remember not to be sure whether to go to port or to starboard. Did first 
go to starboard. Heeling was so great that I could not jump overboard on that side. 
Somebody shouted: ‘Leave ship!’. Walked or slid to port. Fore part of the ship still making 
speed (at the moment of the direct hit the ship was at full speed ahead of about 30 
miles). Several people already had jumped into the water. 

I didn't care to just jump into the water and tried to get the balsa wood raft, which was 
fixed vertically on portside of the bridge, overboard. 

                                                   
80 Uit: Bird’s eye, Rob Lagaay (B/BBAA), 2001 
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It was pretty simple, being helped by the ship's heeling. At the moment that I got the raft 
over the railing somebody from the upper bridge jumped on, or better in the net of the 
raft. It was commanding officer Lagaaij, I asked whether he had hurt himself he said: 
“No.” Together shoved the raft overboard. Ship still making some headway. Said to the 
commanding officer, pointing at the water: “Go ahead”. He answered: “You first”. I 
jumped overboard. When I surfaced from my dive, the fore part of the ship capsized and I 
found myself between the two funnels, which however did not hit me. Loud hissing. 
Stern not to be seen. Ship ended right after the back pipe. Much oil on the water, some 
centimetres thick. Was then really afraid for fire, because in a flash surrounded by oil. 

Swam away. How I don't know. Reached a raft. Don't know if it was ‘my’ raft. Did no 
longer see commanding officer. Was he, because he jumped after me, hit by steam and 
hot gas from the funnel? 

The ‘Van Nes’ went under on February 17, 1942. 

Her Majesty Queen Wilhelmina conferred the Bronze Lion to Charles Lagaaij with the 
commendation: 

As Commanding Officer of Our Destroyer ‘Van Nes’ has demonstrated courage, high 
morale, vigour, perseverance, very good leadership qualities and skilful manoeuvring 
during the air attacks of Japanese bombers and dive-bombers on February 16 (note: 
should be 17) 1942 on his ship in the Java Sea, which attacks lasted more than two 
hours and with which his ship at the end received a series of direct hits during a 
combined attack of several groups of airplanes from diverse directions, which attack 
could not be avoided and from which his ship sank immediately and he lost his life. 
The Bronze Lion is after the Military Williams Order, Netherlands' highest military 
order. 

Geschiedenis van Hr. Ms. Van Nes81 
De derde ‘Van Nes’ was een torpedoboot jager van het type 1925-1928, gebouwd naar 
Brits ontwerp. De ‘Van Nes’ was de laatste welke van dit type, de ‘admiralen klasse’, 
gebouwd werd. Zij werd voorgegaan door de torpedoboot jagers ‘Van Ghent’, ‘Evertsen’, 
‘Piet Hein’, ‘Kortenear’, ‘Van Galen’, ‘Witte de With’ en de ‘Banckert’. Alle schepen 
waren vrijwel identiek. 

 
De ‘Banckert’ en de ‘Van Nes’, welke samen tot één groep behoorden, werden beide 
gebouwd bij ‘Burghout’s’ te Rotterdam en in 1929 te water gelaten. De ‘Van Nes’ werd 
uiteindelijk op 14 februari 1931 officieel in dienst gesteld en vertrok op 20 oktober van 

                                                   
81  Bron: Website van de Hr. Ms. Van Nes: http://www.f833.nl/de vannes3.html 
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dat jaar voor haar eerste grote reis naar West-Indië. In augustus 1932 keerde het schip 
huiswaarts en liep op 22 augustus wederom de haven van Den Helder binnen. 

Op 14 december 1933 vertrok de ‘Van Nes’, samen met de ‘Banckert’, naar Nederlands 
Oost-Indië. De reis ging vanuit Den Helder via Tunis, Alexandrie, Port Said, Suez, 
Perim en Colombo naar Sabang alwaar beide schepen op 25 januari 1934 aankwamen. 

Over de periode tussen 1934 en 1940 is weinig bijzonders over het schip en haar dienst 
te vermelden. Na de val van Nederland wordt de ‘Van Nes’ aangewezen voor het 
uitvoeren van escorte diensten in de Nederlands Indische wateren en dit is nog steeds 
zo in het voorjaar van 1942, als de Japanse oorlogsdreiging almaar toe neemt. Op 16 
februari van dat jaar wordt de ‘Van Nes’ richting Singapore gestuurd om rendevouz te 
maken met het, aldaar reeds vertrokken KPM lijnschip S.S. Sloet van der Beele en deze 
te escorteren naar Tandjong Pandan, de hoofdstad van Billiton, om de daar aanwezige 
Nederlanders te evacueren. In de na-avond van de 16e februari kwam het kleine 
konvooi aan bij de Gaspar-straten en bleef daar de verdere nacht heen en weer varen. 
De lichten van deze zeestraat waren uit voorzorg gedoofd en men vond het te riskant 
om door te gaan. 

De volgende dag stoomden beide schepen verder zodat men rond acht uur in Tandjong 
Pandan arriveerde. Hier bevond alles zich al in gereedheid voor de evacuatie. 
Onmiddellijk na binnenkomst werd de ‘Sloet van der Beele’ omgeven door sleepboten, 
laadprauwen en motorsloepen. De ‘Van Nes’ bleef buitengaats heen en weer varen om 
zodoende bescherming aan de zeezijde te garanderen. In ongeveer twee uur waren alle 
400 militairen en burgers ingescheept en gaf de ‘Sloet’ het sein dat de embarkatie 
voltooid was. Vervolgens werd koers gezet richting Batavia. 

Nog geen half uur na vertrek werd aan boord van de ‘Van Nes’ luchtalarm gemaakt 
voor een naderend vliegtuig. Dit bleek een Japans verkenningsvliegtuig te zijn en 
onmiddellijk werd deze met het 7,5 cm. kanon en de 40 mm. mitrailleurs onder vuur 
genomen. Het verkenningsvliegtuig draaide spoedig buiten bereik van het 
afweergeschut en bleef het kleine konvooi nog gedurende een half uur vanaf grote 
hoogte schaduwen, waarna het achter de horizon verdween. Nauwelijks was het ‘aftrap 
luchtalarm’ of er werd gewoon ‘alarm’ gemaakt. Op grote afstand was een jager of 
kruiser verkend. Onmiddellijk spoedde de ‘Van Nes’ met uiterst vermogen op de vijand 
af en op een afstand van ongeveer 14.000 meter werd het vuur geopend. Met de 12 cm. 
kanons werden 16 salvo’s gelost waarvan enkele doel troffen waarna op een afstand 
van 4.000 meter het vuren werd gestaakt. Het doel bleek niet de vijand, maar het wrak 
van het zusterschip Hr.Ms. van Ghent te zijn. Dit schip was daags ervoor op een rif 
gelopen en door de eigen bemanning vernietigd. 

Na deze tussentijdse schietoefening werd weer bij de ‘Sloet van der Beele’ aangesloten, 
die er op dat moment al flink de vaart erin had. Het vuurgevecht had op dit schip flink 
de schrik erin gebracht, en ondanks dat de opgegeven maximale snelheid van de ‘Sloet’ 
12 knopen betrof, zag men nu kans om 14 knopen uit het schip te halen. 

Om 13.00 uur die middag keerde de echte vijand terug en werd er wederom luchtalarm 
gemaakt. Dit keer leek het menens te worden. Twee groepen Japanse vliegtuigen, elk 
bestaande uit tien bommenwerpers, zette de aanval in op de twee schepen. De ‘Van 
Nes’ opende met het luchtafweergeschut het vuur, maar geen van de vliegtuigen werd 
geraakt. Allereerst storten de Japanners zich op de traag manoevrerende ‘Sloet van der 
Beele’. Vijf bommen werden boven haar losgelaten. Door hard ‘Stuurboord aan boord’ 
te geven, weet ze vier van de vijf bommen te ontwijken. De vijfde was een voltreffer en 
schoot via het bovenlicht van de machinekamerschacht tot diep in het schip alwaar hij 
met een enorme dreun ontplofte. In de daarop volgende situatie van rondvliegende 
hout- en glas splinters en brand- en rook ontwikkeling kwamen vele van de, in de 
gangen en op het kuildek schuilende passagiers om het leven. Binnen vijf minuten na 
de fatale klap zonk de ‘Sloet van der Beele’ rechtstandig naar de bodem, vijf 



 127

reddingsboten met 203 overlevenden temidden van het wrakhout achterlatend. 249 
personen vonden tijdens deze aanval de dood. 

Nu begonnen de Japanse vliegtuigen zich op de ‘Van Nes’ te concentreren, maar meer 
dan twee uur lang wist het kleine schip de Japanse bommenregen te ontwijken. Toen 
aan de horizon een groot aantal vliegtuigen verscheen, bliezen de Japanners de aftocht. 
Heuglijk werd deze groep vliegtuigen door de ‘van Nes’ gezien als een groep Engelse 
jagers. Groot was dan ook de teleurstelling toen dit een versterking voor de vijand bleek 
te zijn. De strijd verharde en de ‘Van Nes’ vuurde met alles wat zij had op de 
ononderbroken aanstormende en zich constant versterkende vijand, onderwijl wild 
manoevrerend om de vallende bommen te ontwijken. Enkele ‘Near misses’ zorgden 
ervoor dat aan boord enkele klinknagels uit de platen sprongen, maar verder liep het 
schip weinig schade op. Om 15.20 uur laat de commandant, LTZ 1 Lagaay, het 
volgende sein verzenden; ‘aanval duurt voort, zijn licht beschadigd’. Dit is tevens het 
laatste bericht van de ‘Van Nes’. Tien minuten later wordt zij eerst op het achterschip, 
en vervolgens in de midscheeps getroffen, gevolgd door een enorme explosie waarop het 
schip doormidden breekt en zinkt in de positie 03.27 ZD/106.38 OL. Van de 143 
opvarenden verliezen er 68 het leven. Van de aan land gebrachte overlevenden 
bezwijken er nog verscheidene aan hun verwondingen, of komen later om in Japanse 
concentratiekampen. 

 
Na de oorlog bleek uit Japanse documenten dat de vliegtuigen behoorden tot het 4e 
luchteskader en afkomstig waren van het Japanse vliegdekschip ‘Ryujo’. Voorts bleek 
dat de Japanners nog eens drie oorlogsschepen achter de hand hadden gehouden om 
de kleine, alleen varende torpedobootjager te overweldigen, mocht dit door de 
vliegtuigen niet lukken. 

Letterlijk stond geschreven: De kruiser ‘Chokai’, de jagers ‘Shirakumo’ en ‘Isonami’ en 
vliegtuigen behorende tot het 4e luchteskader, verkenden Zuid van de Gaspar-straten, 
een groot vijandelijk koopvaardijschip en een torpedojager, stomend om de Zuid. Beiden 
werden tot zinken gebracht. 
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Zij vochten op de zeven zeeën 

Verrichtingen en avonturen der koninklijke marine in de tweede 
wereldoorlog 

Door K.W.L. Bezemer, oud-hoofd van de marine voorlichtingsdienst 

Zeist, 1964, Uitgeversmaatschappij W. De Haan N.V. 

(blz. 265-269) 
 

De ‘Van Nes’ na dappere tegenstand door luchtaanvallen tot zinken gebracht 

De dag vóór de genoemde aanval op Soerabaja, op 17 Februari dus, was in het 
Westelijk deel van de Archipel, nabij de Gaspar-straten, een ander onzer 
oorlogsschepen verloren gegaan, eveneens tengevolge van Japanse luchtaanvallen, 
namelijk de “Van Nes”. Anders dan met de “Soerabaja”en “K VII”, betrof het ditmaal een 
onzer moeilijkst te missen eenheden, daar wij -nadat de “Van Ghent” op het rif in de 
Stolze-straat was gebleven- nog slechts zes torpedojagers tegen de Japs beschikbaar 
hadden. 

Hr Ms “Van Nes” lijkt een der min of meer vergeten schepen uit de Tweede 
Wereldoorlog. Men hoort het schip tenminste zelden noemen en toch heeft het zich 
tegen een overmacht van vijandelijke vliegtuigen, geheel alleen, tot het uiterste, zeer 
dapper verdedigd. Wij zullen dan ook niet nalaten in dit boek aan dit gevecht en aan de 
ondergang van deze torpedobootjager wat meer aandacht te besteden. 

De troepen, die naar Bangka en Billiton waren gezonden vóór de aanval op Zuid-
Sumatra begon, hadden daar thans geen taak meer, doch waren dringend nodig in 
Java. De Landmacht wilde ze daarom terughalen. Voor Bangka was geen 
scheepsgelegenheid meer beschikbaar, zodat er niets anders op zat voor de daar 
gelegerde onderdelen, dan te trachten zelf vervoer te vinden. Er kwamen dan ook 
telkens groepjes, met prauwen e.d., van dat eiland naar Java. De K.P.M.-stomer “Sloet 
van de Beele” kon echter vrij worden gemaakt, om de op Billiton gelegerde troepen te 
evacueren. Dit schip werd dus op 16 Februari naar Tandjong Pandan, de hoofdplaats 
van Billiton, gezonden en kreeg als begeleiding de “Van Nes” mede, welke onder 
commando stond van luit. t.z. le kl. Lagaay. Een uiterst karig escorte voor een kostbaar 
troepentransportschip, hetgeen weer duidelijk bewijst, hoe nijpend ons tekort was aan 
oorlogsschepen. 

In de na-avond van de 16de kwam het kleine convooi voor de Gaspar-straten aan en 
bleef daar de verdere nacht op en neer houden, daar het te riskant werd geacht, nu de 
lichten in dit vaarwater gedoofd waren, door te gaan. Bij dag worden stoomden de beide 
schepen verder, zodat men om een uur of acht ‘s morgens in Tandjong Pandan 
arriveerde. Hier bevond alles zich al in gereedheid voor de evacuatie en de “Sloet” werd 
direct omzwermd door sleepboten, laadprauwen en motorsloepen. Terwijl de “Van Nes” 
heen en weer bleef varen voor bescherming aan de zeezijde, waren allen in ongeveer 
twee uur ingescheept; ruim duizend personen, merendeels militairen, doch eveneens 
een aantal burgers. 

Om een uur of tien gaf de “Sloet” het sein, dat de evacuatie voltooid was en direct ging 
het nu op Batavia aan. De beide schepen waren nog geen half uur onderweg, of er 
moest aan boord der “Van Nes” luchtalarm worden gemaakt voor een naderend Japans 
verkenningsvliegtuig. Het bevond zich op ongeveer 2000 m hoogte en zodra het binnen 
vuurbereik kwam van de Hollandse jager opende deze met de 7.5. cm en daarna twee 
40 mm mitrailleurs, het vuur. Er werden geen treffers behaald. De Jap draaide spoedig 
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af om buiten bereik der afweerbatterijen van de torpedojager te komen, doch bleef het 
convooi nog wel een half uur schaduwen. 

Nauwelijks was het aftrap-luchtalarm geweest of er werd gewoon alarm gemaakt, daar 
op grote afstand een jager of kruiser was verkend. Met uiterst vermogen ging het op de 
vijand af. Er werd stuurboord uitgezwaaid, tot het doel ongeveer 4° over bakboord was, 
waarna op ±14.000 m het vuur werd geopend, intussen steeds dichterbij komend. Er 
waren circa 16 salvo’s gelost en men was zijn tegenstander tot op 4000 m genaderd, 
toen het vuren werd gestaakt, daar geconstateerd werd, dat de vijand…..het wrak was 
van de ongelukkige “Van Ghent”! De commandant vatte het geval nogal laconiek op en 
zei, dat het in ieder geval voor allen een goede oefening was geweest. 

Er werd weer op de “Sloet van de Beele” aangesloten, die er ook ineens de sokken 
inzette. Het “zeegevecht” had aan boord van de K.P.M.’er blijkbaar de nodige schrik 
teweeggebracht, want hoewel was opgegeven, dat het schip maximaal 12 mijl haalde, 
liep het nu ineens 14 mijl. Ook aan boord van de “Van Nes” verkeerde men in 
spanning, daar iedereen begreep, dat het die dag met de avonturen nog wel niet 
afgelopen zou zijn; het verkenningsvliegtuig zou immers ongetwijfeld de aanwezigheid 
der beide schepen hebben doorgegeven. 

Om ruim één uur ‘s middags, ongeveer twee en een half uur na het verdwijnen van de 
Japanse verkenner, kwam de vijand inderdaad terug en direct bleek dat het menens 
zou worden. Er werd aan boord van de “Van Nes” naar de brug gepraaid, dat er twee 
groepen, elk bestaande uit tien zware Japanse bommenwerpers in zicht waren. De 
eerste aanval gold de langzame, weerloze “Sloet van de Beele”, wier lot zeer snel beslist 
was, daar de Japanse bombardeurs direct succes hadden en het schip in de 
midscheeps troffen. Op de “Van Nes” zag men de mensen nog naar de sloepen rennen 
en enige minuten later zonk het K.P .M.-schip weg. 

Inmiddels hadden de vijandelijke vliegtuigen de aanval op de torpedojager ingezet, 
welke volstrekt niet van zins was zich zonder vorm van proces te laten afslachten. De 
machines draaiden uiterst vermogen op beide schroeven en zigzaggend, meer dan 30 
mijl ( ±55 km) makend, schoot de “Van Nes” door het water. De eerste aanval, door een 
vliegtuiggroep uitgevoerd, kwam aan stuurboord; het 7.5 cm kanon en de beide SB 40 
mm mitrailleurs vuurden uit alle macht op de tegenstanders, die helaas op ongeveer 
4500 m hoogte vlogen, te hoog om een behoorlijke kans op treffers te maken. De eerste 
serie afgeworpen bommen lag ongeveer 30 m naast het schip, de tweede nog dichterbij. 
Ook de andere tien vliegtuigen mengden zich nu in de strijd, zodat de dappere “Van 
Nes”, het zwaar te verduren kreeg. Meer dan eens vielen de bommenseries tegelijk aan 
beide zijden van het schip, zodat het was, of men door “straten van bommen” voer. Alle 
afweerbatterijen waren dan gelijktijdig in actie: de 7.5 cm, de vier 40 mm mitrailleurs 
en de vier van 12.7 mm. Wat was het jammer, dat de “Van Nes” niet een sterkere, 
moderne luchtafweer bezat, zoals b.v. de “Isaac Sweers”, met haar acht 40 mm’s en 
acht 12.7 mm’s, beide in dubbelopstellingen. Des te bewonderenswaardiger was het 
evenwel, dat de eenzaam voor haar leven vechtende “Van Nes” het zolang uithield. Ook 
met haar verouderde, te zwakke afweerbatterijen, hield zij de vijand op grote hoogte, 
terwijl de commandant Lagaay tevens uitstekend manoeuvreerde. De roerganger, 
matroos 1e kl. Lataster, beschreef later hoe het roer al zijn aandacht en kunnen 
opeiste, daar de commandant zeer snel zijn opeenvolgende orders gaf. Dezelfde matroos 
gaf tevens uiting aan zijn bewondering voor luitenant ter zee 1e klasse Lagaay, die 
tijdens de aanval kalm, kort en krachtig zijn bevelen gaf en een voorbeeld was hoe een 
commandant zich tijdens een gevecht moet gedragen. 

Ongeveer twee uur duurden deze aanvallen, zonder dat de Japs erin slaagden de kleine 
Nederlandse jager er onder te krijgen, een feit waarvoor men grote bewondering moet 
koesteren. Ineens klonk er van de bovenbrug een schreeuw van de 1e officier, luit. t.z. 
1e kl. Fock, “houdt vol jongens, daar komen onze jagers”. Er ging een zucht van 
verlichting door het schip, want inderdaad zag men een nieuwe groep vliegtuigen 
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naderen, welke voor Engelse jagers werden gehouden. De teleurstelling was echter 
groot, toen het versterkingen voor de vijand bleken te zijn en wel zeer gevaarlijke, zoals 
spoedig werd ondervonden. Een tiental duikbommenwerpers mengde zich namelijk in 
de strijd, met de kennelijke bedoeling de weerstand der “Van Nes” te breken. 

De strijd ontbrandde nu op zijn felst. Alles wat afweer was aan boord der “Van Nes” 
vuurde, doch het werd helaas ondoenlijk het schip onder de bommen uit te 
manoeuvreren. De Japs kwamen thans immers van vier kanten tegelijk opzetten, zodat 
de “Van Nes” geheel werd ingesloten. De kans om nu nog aan de trefzekere 
duikbommenwerpers te ontkomen was miniem. Het regende al spoedig bommen en de 
“Van Nes” kreeg zijn eerste schade, van weinig betekenis overigens. 

Een serie near-misses lag zo dichtbij, dat men aan boord de nagels uit de huidplaten 
hoorde springen. Omstreeks 15.20 liet de commandant het volgende telegram, in open 
schrift, uitseinen: “aanval duurt voort, zijn licht beschadigd”. 

Ongeveer tien minuten later kwam het einde van het schip, dat zich zo hardnekkig en 
kloekmoedig tegen een voortdurende, grote overmacht had te weer gesteld. Een nieuwe 
serie bommen leverde enkele voltreffers op, waarschijnlijk drie of vier, terwijl sommigen 
van nog meer spreken! De “Van Nes” was in de midscheeps en achteruit getroffen en 
de gevolgen waren ontzettend. Roerganger Lataster gaf later een verslag van wat zich 
nu afspeelde, en wij kunnen niet beter doen dan hetgeen hij beschreef, in vrije 
bewerking weer te geven. 

“Bij de, ontploffing word ik van het roer weggeslingerd naar de bakboord’s zijvleugel 
van de brug, samen met de officier van de wacht, luitenant ter zee der tweede klasse 
Janssen. Het schip zinkt snel over bakboord weg. Op order van de officier van de wacht 
draai ik het roer nog bakboord aan boord, maar zonder resultaat. De officier van de 
wacht roept mij toe het schip te verlaten. Vanaf de bakboord’s brugvleugel een blik op 
het dek werpend, zag ik een toneel dat ik mijn leven niet meer zal vergeten. Een grote 
steekvlam bij de achterste torpedokanons en daarna vloog het achterschip de lucht in 
(waarschijnlijk was de achtermunitiebergplaats getroffen). Ik zag mensen die te water 
sprongen, maar ook -en dat waren er velen- die nooit meer zouden springen. Maar 
genoeg hierover. Samen met mijnheer Janssen klauterde ik op de scheepswand en liep 
naar de kiel, waar wij te water sprongen en probeerden zo vlug mogelijk van het schip 
weg te komen, daar wij nog voor ontploffingen vreesden. Het was ons geluk, dat ‘s 
morgens bij het eerste luchtalarm de order was gekomen, dat iedereen zijn zwemvest 
om moest hebben. Daaraan hebben velen van ons het leven te danken. Er was 
bovendien aan boord nog een goede voorzorgsmaatregel getroffen en wel deze: de 
reddingsvlotten lagen alle los aan dek en kwamen daardoor allemaal vrij van het schip 
op het water drijven. Zwemmende bereikten wij de vlotten, waar zich al vele 
overlevenden verzameld hadden, zodat wij meteen konden beginnen met de gewonden 
op de vlotten te helpen. In het geheel waren wij met een ploeg van 50 à 55 man en 13 
vlotten. Omziende zag ik van de “Van Nes” alleen nog het voorste puntje omgekeerd 
boven drijven, rechts daarvan nog verschillende groepen overlevenden, die ook in 
vlotten in het water dreven. Wij konden elkaar echter niet bereiken, waarschijnlijk door 
sterke stromingen. Onze vlotten werden nu aan elkaar gekoppeld en onder leiding van 
de luit. t.z. 1e kl. Fock, zetten wij koers naar het Zuiden. 

En zo begonnen wij een reis van vier dagen, zonder water; alleen met twee Indische 
vruchten, waarvan ieder de eerste en de tweede dag een heel klein stukje te verorberen 
kreeg. En het moet gezegd worden, dat deze twee vruchten ons gedurende de eerste 
twee dagen reusachtig tegen de dorst hielpen. Iedere dag zagen wij vliegtuigen, maar 
wij werden niet opgemerkt voor de derde dag. Toen zagen wij een Catalina die ons ook 
opmerkte, maar niet dalen kon om ons op te nemen, daar zijn landingsgestel 
stukgeschoten was. Wel wierp deze vliegboot een watertank en een pakket 
levensmiddelen af. De tank klapte, op het water komend, in elkaar, zodat het water 
niet meer te drinken was. Van de levensmiddelen was er alleen nog een cervelaatworst 
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over en deze was lekker zout, zodat we nadat deze verdeeld en verorberd was, met ons 
allen geen gebrek aan dorst hadden. 

De vierde dag werden wij, om een uur of half drie ‘s middags, opgemerkt door een 
vliegboot. Om ongeveer half vier waren allen opgenomen in het vliegtuig en zetten wij 
koers naar Batavia, waar wij een drie kwartier later aankwamen. Wij werden bijzonder 
hartelijk ontvangen en er werd goed voorons gezorgd”. 

Tot zoverre het verbaal van deze matroos, die behoorde tot een der twee groepen van 
overlevenden, die door vliegboten der Koninklijke Marine werden opgespoord en in 
veiligheid gebracht. 

In Batavia was men zich natuurlijk al vrij spoedig ongerust gaan maken over het lot 
van de “Sloet van de Beele” en de “Van Nes”, toen deze de dag waarop zij verwacht 
werden (18 Februari) en ook de volgende dag niet binnen waren gekomen. Per radio 
werd daarom op de 19de aan de “Van Nes” bestek gevraagd, maar antwoord bleef uit. 
Die zelfde dag, of de volgende dag, kwam de Catalina “Y 62” echter met een groot 
aantal overlevenden van de “Sloot” en de “Van Nes” binnen, die zij toevallig had 
gevonden en daarna kunnen redden. Dat waren de overlevenden der andere groep, 
welke een dag voor de schipbreukelingen der “Van Nes” werden binnengebracht, over 
wier lot wij zojuist verschillende bijzonderheden gaven. Nog een enkel woord omtrent 
de, dus eveneens goed afgelopen avonturen, van deze tweede groep, waaronder zich, 
zoals gezegd, ook geredden bevonden, afkomstig van het gezonken K.P.M.- schip. 

De matroos Lataster beschreef reeds, dat hij op enige afstand nog een aantal 
drenkelingen van de “Van Nes” zag, op vlotten die door de sterke stroming zich niet bij 
hen konden aansluiten. Onder hen bevond zich de korporaal geschutmaker 
Dubbeman, die eveneens een relaas van zijn ondervindingen heeft opgemaakt. 

Ook hij beschrijft de geweldige explosie in het achterschip der “Van Nes”; toen deze 
plaats vond lag hij echter al te water. Hij dreef er met anderen rond tussen olie en 
wrakstukken. Omhoog kijkend zag hij de Japanse duikbommenwerpers nogmaals op 
het schip afkomen. Tot op 50 m boven zee doken zij naar beneden. De drenkelingen 
verwachtten gemitrailleerd te zullen worden, maar Dubbeman kon, daar hij aan het 
hoofd gewond was, niet in de olie wegduiken en zo nam hij waar, dat deze Japs in 
zoverre fatsoenlijk waren, dat ze niet op de te water liggenden schoten. Opnieuw vlogen 
zij laag over het schip, zwaaiden met de hand en verdwenen. De korporaal zwom nu 
naar een vlot, waar inmiddels ook anderen op waren geklommen. Omdat er land 
zichtbaar was aan de horizon, werd besloten te trachten dit te bereiken. Door de 
stroom en invallende duisternis lukte dat echter niet en de volgende morgen, na een 
nacht die verschrikkelijk lang duurde, terwijl de schipbreukelingen het erg koud 
hadden, was er nergens in de omtrek meer land te bekennen. 

Tegen de middag ontdekte men echter aan de horizon een donkere stip, waar de 
mannen met hun vlot heenzwommen. Het bleek een sloep te zijn van de “Sloot van de 
Beele”, die omgekeerd in zee dreef, met twee soldaten en een burger er op. Na te 
hebben gewacht op een ander vlot dat de omgekeerde sloop ook ontdekt had, werd deze 
met vereende krachten gekanteld en vervolgens leeggehoosd. Het bleek dat de 
drenkelingen geluk hadden gehad, want in de sloep bevonden zich: een compleet 
zeiltuig, vijf blikken scheepsbeschuit, een scheepskompas en verbandmiddelen. Er 
waren verscheidene gewonden, onder wie ernstige, en begonnen werd hen te helpen, 
hoewel het verband nat was geworden. Intussen kon van nog meer vlotten in de 
omgeving de inhoud worden overgenomen, zodat de sloop zwaar overbemand geraakte. 
Het zeil was intussen gehesen en er werd naar het Zuiden gekoerst met de bedoeling zo 
spoedig mogelijk een der “Duizend-eilanden”te bereiken, de grote groep, zeer kleine 
eilandjes die zich ten Noorden van Batavia tot een honderd kilometer in zee 
uitstrekken. Men roeide en zeilde; daar het roer ontbrak werd met een riem gestuurd. 
Het grootste bezwaar was het ontbreken van water, doch het zou geen lange 



 132

lijdenstocht worden, want in de morgen van de 20ste zagen de schipbreukelingen een 
vliegboot. Er werd dringend om hulp geseind en het vliegtuig kwam naar beneden. 
Allen konden ineens mee, maar er moesten eerst een paar bommen worden uitgegooid, 
voor de vliegboot van het water kon loskomen. 

In “Vleugels van de Vloot” wordt gezegd, dat het reddingbrengende vliegtuig de Catalina 
“Y 62”was, die niet minder dan 87 personen van de “Van Nes” en de “Sloet” zou hebben 
opgenomen. “Deze vlucht was en bleef een ongeslagen record: nog nooit waren zoveel 
personen in een vlucht door een Catalina vervoerd”. 

Om een uur of tien ‘s ochtends waren de geredden in Priok, waar verslag van de aanval 
op het convooi kon worden uitgebracht. Direct werden er nu een paar vliegboten op uit 
gestuurd om naar de andere drenkelingen te zoeken. Het lukte de Dornier “X 18” 
daarbij de volgende dag de vlotten met de ruim 50 overlevenden te vinden, onder 
luitenant ter zee Pock, wier belevenissen reeds verhaald werden. 

Ook een onzer hulpmijnenvegers, (van Divisie III), kon nog een aantal drenkelingen in 
veiligheid brengen. 

Van de commandant der “Van Nes”, luit. t.z. 1e kl. Lagaay, die zijn schip zo uitstekend 
had geleid en verdedigd, werd na de noodlottige voltreffers niets meer gezien. Met hem 
zijn velen der opvarenden der beide schepen, op die 17de Februari 1942 in de Gaspar-
straten gebleven. Ook zijn nog verscheidenen van de door de vliegboten aan land 
gebrachten later toch bezweken. Onder hen bevond zich ook de eerste officier, luit. t.z. 
1e kl. Pock. 

Vermelding verdient ten slotte nog, dat ook in Japanse documenten iets over de aanval 
op de “Van Nes” en “Sloet van de Beele” is te vinden. Wij lezen daar namelijk het 
volgende: “De “Cbokai” (een 10.000 t. zware kruiser), de jagers “Srurakumo” en 
“Isonami” en vliegtuigen behorend tot het vierde luchteskader, verkenden Zuid van de 
Gaspar-straten, een groot vijandelijk koopvaardijschip en een torpedojager, stomend 
om de Zuid. Deze werden tot zinken gebracht”. 

Merkwaardig is dat hier ook van een drietal Japanse oorlogsschepen sprake is, die niet 
door de onzen zijn gezien en evenmin aan het gevecht hebben deelgenomen. 
Waarschijnlijk hebben zij zich, niet ver van de strijd verwijderd, op de achtergrond 
gehouden, het aan de vliegtuigen overlatend de alleenstaande jager te overweldigen. 

De prestaties der vliegboten waren weer boven alle lof verheven geweest. Het behoorde 
in deze weken tot hun dagelijks voorkomend werk -naast bun andere gevaarlijke, 
enerverende taak- de zee af te speuren naar mogelijke overlevenden van door Japanse 
zee- en luchtstrijdkrachten vernietigde schepen. Dank zij grote oplettendheid en 
onverschrokkenheid, konden de vliegboten telkens weer met drenkelingen naar Java 
terugkeren. In totaal redde de Marine Luchtvaartdienst op deze wijze in de Indische 
wateren 324 mensenlevens. Deze prachtige successen compenseerden in niet geringe 
mate de teleurstelling over de vele, vruchteloze acties en grote verliezen en sterkten 
steeds weer het moreel. 
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Bronzen Leeuw82 
De Bronzen Leeuw is in 1944 ingesteld, en is bedoeld voor 
militairen, die zich ten behoeve van de Nederlandse Staat in de 
strijd tegenover de vijand door het bedrijven van bijzonder 
moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden. Behalve 
aan Nederlandse militairen, kan de Bronzen Leeuw ook worden 
uitgereikt aan Nederlandse burgers en buitenlanders.  

Decoratievoorstellen voor de Bronzen Leeuw worden beoordeeld 
door de Commissie Dapperheidsonderscheidingen van het 
ministerie van Defensie. De minister van Defensie doet de 
voordracht aan het Staatshoofd, die de toekenning via een 
koninklijk besluit bekrachtigt. 

Sinds 1944 hebben 1210 mensen de Bronzen Leeuw ontvangen. 

Uitvoering: Een kruis uitgevoerd in brons, gedekt door een cirkelvormig schild. Op de 
voorzijde een reliëf van de gekroonde Nederlandse Leeuw. De achterzijde is vlak. Het 
kruis is bevestigd aan een 37 millimeter breed lint, verdeeld in negen gelijke verticale 
banen, afwisselend oranje en 'Nassaus blauw', de banen aan de randen beide Nassaus 
blauw. 

                                                   
82  Bron: Koninklijke Onderscheidingen: 

(http://www.lintjes.nl/overige_onderscheidingen/dapperheidsonderscheidingen/bronzen_leeu
w.html) 
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Zege met dubbele cijfers voor voorlopige houder 

Voetballers s.s. Rotterdam lonken naar kapt. Lagaay-cup 

De Rotterdam is sinds kort in bet bezit van een fraaie wisselbeker, die de naam 
kapitein Lagaay-cup heeft gekregen. 

Met deze trofee als inzet streden enkele weken geleden een elftal van stewards, 
werkzaam in de Odyssey-eetzaal, en een team van onderofficieren op een voetbalveld 
op St. Maarten. 

 

Kapitein Lagaay83 neemt onder 
scheidsrechterlijk toezicht een aanloopje voor de 
aftrap. 

 

Het werd voor de laatstgenoemden bepaald geen succes: met maar liefst tien goals 
tegen en slechts twee voor moesten zij hun zege aan de tegenstanders laten. De 
doelverdediger van het naar lucht snakkende onderofficierenteam hield aan het gevecht 
de sprekende bijnaam “de zeef” over. 

“Tijdens een van onze laatste Caraïbische cruises deze zomer", aldus voorzitter A. F. du 
Chattenier van de sportvereniging aan boord van het s.s. Rotterdam, “gaf een 
Amerikaanse passagier, handelaar in cups, wimpels en andere sporttrofeeën, kapitein 
Lagaay een wisselbeker ten geschenke. Aangezien deze cup voor het schip was, 
betekende dit dat erom gestreden zou moeten worden door elftallen, samengesteld uit 
personeelsleden van verschillende diensten aan boord”. 

Acht 
De heer Du Chattenier wierp zich als competitieleider op en injecteerde de 
bemanningsleden bij hun pogingen om zoveel mogelijk elftallen samen te stellen. Het 
succes bleef niet uit. 

Maar liefst acht elftallen schreven in: een elftal officieren, een elftal onderofficieren, een 
team bestaande uit Spaanse bemanningsleden, twee elftallen van eetzaalbedienden, 
een elftal bellboys, een team samengesteld uit barkeepers en baantjesgasten en een 
team van voetballende keukenpersoneelsleden. Zelfs was er bijna ook nog een 
damesteam geformeerd, als net gebleken was, dat het onmogelijk zou zijn alle elftallen 
op een dag aan de strijd te laten deelnemen. 

                                                   
83  Kapitein Anthony Lagaaij (A/EGD) 
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Ademgebrek 
“We besloten te loten en twee elftallen op St. Maarten om de beker te laten spelen”, 
vertelt de heer Du Chattenier. “Sneu voor de andere elftallen, maar het kon helaas niet 
anders dan op deze manier geregeld worden”. 

Kapitein Lagaay verrichtte de aftrap en onder leiding van gediplomeerd (bonds) 
scheidsrechter-salonhofmeester Versteeg begon de wedstrijd. Het werd voor de vele 
supporters die van het schip meegekomen waren, helaas een enigszins eenzijdig 
schouwspel. De gemiddelde leeftijd van de onderofficieren -hun aanvoerder en coach 
was de heer Du Chattenier – lag stukken, hoger dan die van hun tegenstanders en 
gedurende de tweede speelhelft kregen ze lelijk te kampen met ademgebrek. 

“Bovendien zijn de jongens uit de eetzaal veel meer gewend om de hele dag heen en 
weer te rennen en ook dat speelde een rol. Maar al met al was het toch een leuk 
evenement. Kapitein Lagaay overhandigde na afloop de cup aan zijn naamgenoot, 
salonbediende Lagaay84, aanvoerder van het overwinnende elftal. 

Maar zodra we een gelegenheid hebben -en waarschijnlijk zal dat tijdens de 
Middellandse-zeecruise zijn -gaan we met de acht elftallen om de beker knokken. Wie 
dan wint, wordt echt houder van de cup”. 

 
Het elftal van de s.s Rotterdam neemt via Frans Lagaaij de wisselbeker in ontvangst 
van kapitein Lagaaij. 

Dit artikel is verschenen in het personeelsblad van de Holland Amerika Lijn: 

                                                   
84  Frans Lagaaij (C/BDEA). 
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De sigarenwinkel in Vlissingen 

 

Een kostelijke foto op de volgende bladzijde uit 1915 van een bekende winkel, gelegen 
op de hoek van de Kleine Kerkstraat-Wagenaarstraat. Eertijds was dit een 
drukbewinkelde buurt. De groothandel in tabak, sigaren en sigaretten van J. Lagaaij 
was daarvan niet de minste. Men kan een zekere welstand afzien van de prachtige 
winkelpui. In de Kleine Kerkstraat was aangrenzend aan de winkel nog een kleine 
sigarenfabriek, een werkplaats waar sigarenmakers met de hand sigaren maakten. In 
de winkel staan de sigarenkistjes van cederhout met vijftig en honderd sigaren op 
rekken tot aan het plafond opgestapeld. Er liggen verschillende merken sigaren in de 
etalage. De in een lijst gevatte reclameaffiche van ‘Abdullah-cigarettes’ herinnert aan 
één van de duurste sigarettenmerken. Deze sigaretten kostten wel zeven cent per stuk, 
een ongekende prijs. Slechts de rijke vreemdelingen op doorreis naar en van Engeland 
kochten dit merk in de bekende eerste klasse stationsrestauratie van het 
spoorwegstation aan de buitenhaven. De etalage is in de winkel afgesloten met een 
kunstige standaard, waarin panelen van geëtst spiegelglas, in koper gevat, en dikglazen 
spiegels met geslepen randwerk. Erboven in koperplaat uitgesneden drie ‘bosjes’ 
sigaren, omrand met lofwerk. Een gaslampje met een kort gaskousje zorgde voor de 
avondverlichting. Het moest vaak worden ontstoken, want de winkelsluiting was toen 
om ongeveer tien uur 's avonds! 
Hoeveel zorg werd er ook aan zo'n winkelpui besteed. Mooie gestoken consoles, erg veel 
glas met grote winkelramen uit één stuk waren een kostbare investering. Kijk ook naar 
het gebogen glas boven de dubbele deuren, ook getuigend van een zekere luxe. Het 
trottoir was belegd met die ouderwetse geblokte stoeptegels, vermoedelijk uit België 
afkomstig, zoals er ook veel op de Oprit lagen en op de boulevard. In Knokke treft men 
deze merkwaardige tegeltjes nog wel aan op de boulevard. Het moet echter een 
drukbelopen stoep zijn geweest, want de stoeptegeltjes zijn ver uitgesleten. Het was 
dan ook een druk punt, op weg naar het postkantoor, met drie scholen in de 
Wagenaarstraat, een drukke loop naar de Peperdijk en het stadhuis op de Houtkade, 
dat men via de Wagenaarstraat goed kon bereiken. 
De eigenaar Cornelis Catharinus Lagaaij (C/BE) staat met schipperspet op in de 
deuropening. Naast hem zien we een klant met bolhoed, een sigaar rokend wat te zien 
is in de spiegel in de etalage. Mevrouw Helena Maria Zietse (C/BE) staat voor de 
deuren met de arm op de schouder van haar zus Anna Zietse. Naast haar rechts staat 
een dienstbode (Mona?), terwijl Leendert Johannes Zietse (broer van Helena Maria 
Zietse) uiterst rechts staat. De familie Zietse had een bekende manufacturenwinkel aan 
de overzijde van de sigarenhandel, in de Wagenaarstraat. 
Tekst uit ‘Kent u ze nog, de Vlssinger, deel 2; blz. 48. Sigaren en tabak van J. Lagaaij’ 
(bewerkt) 
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Aankondiging per krant dat de sigarenzaak is overgegaan van Jacob Lagaaij naar zijn 
zoon Cornelis Catharinus Lagaaij 

 

 

 
Artikel uit de Provinciale Zeeuwse Coiurant, juli 1980 

VLISSINGEN - De naam Lagaay is voor vele Vlissingers onverbrekelijk verbonden aan 
het begrip tabak. Een eeuw lang heeft de firma Lagaay altijd trouw gezorgd dat de 
Vlissinger aan zijn (tabaks)trekken kon komen. Het begon in 1880 met de vestiging van 
de tabakswinkel, annex sigarenfabriekje, J. J. Lagaay aan de Kerkstraat. Het eindigt 
vandaag, zaterdag, met de sluiting van het sigarenmagazijn C. C. Lagaay op de hoek 
Badhuisstraat-Glacisstraat. De sluiting van deze zaak betekent dan ook meer dan een 
verdwijnen van zo maar een winkel uit de Vlissingse binnenstad. Het is eerder een 
nostalgisch verlies; het einde van een honderdjarige traditie. 

De familiezaak werd, zoals gezegd, gesticht door de heer J. J. Lagaay, de grootvader 
van mevrouw Lagaay, die samen met haar echtgenoot A. C. Vader, de huidige eigenaar 
is van het sigarenmagazijn. Grootvader Lagaay had twee zoons. De één werd 
tabakswinkelier, de ander grossier in tabaksartikelen in Goes. In 1922 opende 
C.C.Lagaay een nieuwe zaak aan de Badhuisstraat en werd tegelijk het sigarenfabriekje 
aan de kant gedaan. 

Mevrouw Lagaay herinnert zich de oude zaak aan de Kerkstraat nog goed. Zij werd er 
geboren. Een drukke zaak, die werd bezocht door mensen uit alle lagen van de 
bevolking. In die tijd rookten de “deftige” mensen alleen maar sigaren. Veelal met de 
hand gedraaid en vier of vijf voor een dubbeltje. De fabrieksarbeiders gaven de 
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voorkeur aan pruimtabak, want in de meeste bedrijven was roken onder het werk 
verboden. Een bekend merk was toen ‘Niger Head’, dat door de klanten werd 
verbasterd tot ‘negerret’. 

Damesklanten 
Pas na de eerste wereldoorlog kwam het roken van sigaretten in zwang. Sigaretten 
vormen sinds lang het leeuwendeel van de verkoop. Vooral na de tweede wereldoorlog 
zijn veel vrouwen sigaretten gaan roken. “De laatste 10 jaar hebben we bijna net zoveel 
damesklanten als heren.” constateert de heer Vader. Ook het roken onder de jeugd, 
met name bij meisjes, is sterk toegenomen, vindt hij. Daarentegen is het roken van 
sigaren verminderd. “De mensen nemen zich de tijd er niet meer voor om sigaren te 
roken”, meent hij. De heer Vader gelooft ook, dat er binnenkort niet veel echte 
gespecialiseerde tabakswinkels meer te vinden zijn. “Wij stappen er op tijd uit”, 
concludeert hij na bijna 35 jaar de zaak te hebben gedreven. Deze maand is de heer 
Vader 65 jaar geworden en dat was voor hem de aanleiding om te gaan rentenieren. Hij 
gelooft evenwel dat een sigarenzaak op zich in deze tijd tot het verleden gaat behoren. 
“Er zijn te veel verkooppunten voor tabaksartikelen bij gekomen”, meent hij. 
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Lost Your Faith In Men?85 
by M.J. Lagaay-Braam, VELP (Gld. ) 

It was February 1944 in occupied Holland during the war. My husband was 
‘underground’; the Germans had summoned him several times for work in Germany. 
For years we had succeeded in finding a way out, misleading German recruiting offices. 
But finally the so-called “Letzer Aufruf”, the last summons, reached us and my 
husband had no choice. He was ordered to leave Holland the next morning at, six 
o’clock by train to Germany. Instead of that, however, he took a train to ‘somewhere’ in 
Holland and lived for the rest of the war ‘underground’. 

This meant that my life was not safe either after this and I too had to leave our house, 
which was temporarily taken over by some elderly friends. 

I went to a small village in the centre of Holland living with a family F., where I took the 
place of the mother who had committed suicide as a result of the miseries of the war. 
To all people in the village I was the lady whose husband was in Germany. 

But when the family F. had gone out, I was able to meet my husband secretly and to 
have him as a hidden guest. And in December 1943 I found myself pregnant. This was 
a great surprise after a marriage of six childless years. However, how could we arrange 
the birth of the child, where could I go and live? There were a lot of cares in those days 
and everything together made me physically weak and restless. I longed so much to be 
with my husband again. 

After a secret meeting in a train we decided we must go back to our own house in The 
Hague. The Germans by that time had lost track of my husband's going and had 
practically given up their fruitless search for him. The friends in our house would 
gladly give us the opportunity to live together in our own house again as they could 
always go back to relatives who lived in the country. 

We decided to move to our beloved home on the 26th of February and were to meet 
each other in the train. 

I packed all my things that I had taken before to the family F., including my dear cat in 
a nice rattan basket. The main thing I carried, however, was a leather travelling bag 
containing all our valuables i.e. jewellery, cash, bankbooks, identity cards, coupon 
books, ration cards, passports, papers of value, licences for the baby-outfit; in short, it 
was our “everything”, it was all we could live on, having no income, living a non-
existent life. 

When we entered the house we knew we were taking many risks - but also many joys. 

By then my husband had obtained false identity cards, coupons etc. and I carried an 
official document saying that my husband was working in Germany. The consequence 
of this was that I was the only one of us who could deal with anything in our daily life. 
My husband lived a concealed life, did secret jobs, was most of the time inside the 
house and never showed himself in public. 

The day after our arrival the first things to be done were the official arrangements at 
several municipal offices for my change of domicile. All the official papers had to be 

                                                   
85  Gepubliceerd met toestemming van Marguérite Helene Francis Lagaaij. 
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altered and for that I took my old bicycle and started a long exhausting trip from, one 
office to the other.  

It was a cold rainy day and everywhere I came I had to stand waiting in long rows op 
people - waiting and waiting for my turn. I was then five months pregnant and could 
hardly bear to stand any longer. Moreover I carried with me the same bag I had the day 
before in the train, still containing exactly the same valuables, cash etc. representing 
all our means of living. The bag for this reason was cumbersome, especially when 
cycling in the rain and cold. 

After having finished the several jobs, I was exhausted and going again to my bicycle I 
decided to tie the bag on the back carrier. A glimpse of a thought flashed through my 
mind: “If I were ever to lose this bag, life would be impossible for us”. It was everything 
we had to live on. But this was only a second and I struggled on home through the 
drizzling rain. 

Coming near our house I passed a grocery shop. I stopped, put my bicycle in front of 
the shop and bent to take my bag off the carrier. 

I looked.......I stared......my bag was not there. I looked again; unbelieving, I felt with 
my hands, but only the leather straps remained hanging down. My bag, our “life”, I had 
lost. I felt like screaming, but my throat was dumb and I stood there in emptiness. If 
the ground under my feet had opened I would rather have disappeared from earthly life 
than anything else. I looked at passers-by on the street with empty eyes and thoughts. 
What, what could I do! 

I had been riding a long, long way. Thousands of people in the busy traffic had gone 
over the same streets as I had. It was useless to go back. I had lost my bag and 
somebody must have found it. 

I was near a police station. Kind policemen listened to my crumpled words. They 
promised to do their best. I told them there was no reason for me to go home, not one 
cent left, no papers to get ration cards for us or the outfit for the coming baby. They 
tried to calm me and I finally departed; my legs were like lead. What had I left to go 
home for? 

My dear husband sat in the room at the window waiting. I could not open the front 
door. I had lost the key. How could I tell him about the disaster? 

He heard my sad story. 

We could not talk, our minds stood still. Slowly my husband got up. He risked his life 
on the street, went to the post-office to phone the bank, where we had some savings, to 
stop any payment. He went so far even to go to a municipal office, where he could not 
identify himself without risk, to ask for replacement papers and coupons (which were 
practically never given). But being there and being questioned about his job etc., he 
fled in an unguarded moment from the office, realising that he as an “underground” 
man could not do anything without coming into touch with the Nazi’s. 

In the meantime I was alone in the house seeing no solution; even for bread I had no 
coupons, no money. I watched the people in the street; I watched their faces - meagre, 
undernourished. They were all badly clad, struggling for the scarce and poor food 
during those months of the war. 
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Would any of them, finding my bag, bring it back in these needy times? I thought 
about my nearest friends, one by one. Would they bring back the bag? I knew several 
of them would now even try to cheat shopkeepers with coupons; others were dreaming 
of finding coupons on the street and having a reasonable meal once again. 

I sat there and could not move. My husband came back, tired and distressed. Silent, 
no words were able to express our disastrous situation. The traffic in the street was 
crowded. A big coal-truck stopped in front of our house, a black coal-dusted man in 
rags stepped out and walked up to our front door. I knew we had ordered no coal and 
knew that he was at the wrong address, as so often happened. So I opened only the 
little window in the door to say he must be wrong. 

He looked at me, and asked if a certain Mrs. B... lived here (it was my maiden name). 
My eyes opened wide, it could not be true! This must be connected with my bag. I tore 
the door open and stammered trembling: “Have you found my bag....?” 

He came in, all black and dirty he stood there, said nothing for the first minutes, 
looked unsure and finally the words came, soft and seriously: “Yes, madam, I have 
found your bag.” 

We faced each other silently. It was a holy moment in our lives. That something like 
this could ever be true in this world! I gave him my hand and asked: “Do you know 
what this means to us?” 

He nodded, but confessed that it had not been his own honest character that had put 
him to this deed, but his wife's. She had found in the bag a letter from my mother from 
which she knew I was expecting my first baby and how sad our circumstances were. 
This had led her to ask him to tell us of their find. 

He said we could fetch the bag from his house at nine o'clock in the evening. 

My husband and I went there together, deeply impressed. We found the address, in one 
of the poorest streets of the city. We had never before seen such poverty and bad living 
conditions. There were several children and they all lived and slept in one bare room. 

We had taken some eggs, which I had brought with me the day before from the village 
where I had worked. The youngest child, aged about four, had never seen an egg and 
asked what it was. 

Then we came to the moment of accepting the bag. The man asked us to check the 
contents, which we could not do, feeling it an insult against the great honesty of these 
good people. 

We rewarded them, for which they were very grateful, but which could not ever make 
up for our feeling of indebtedness. 

Apart from our everlasting gratitude for His mercy in our misfortune on that day, it has 
also forever restored our faith in men, which had nearly died during the war. 

M.J. Lagaay-Braam 
Ringallee 3 
6881 KE VELP (Gld.) 
Holland 



 143

Babyboek en Haagse Bezuidenhout 1944 - 194586 

 

Weekverslag 

17 - 24 augustus 1944. 
Om 10:45 ‘s avonds de zeventiende augustus 1944 werd Marguerite geboren in kliniek 
“Frankenslag”, Laan van Nieuw Oost-Indië, ‘s-Gravenhage. Het was een mooi, gaaf 
kindje en de geboorte was zeer voorspoedig. Papa was van zijn onderduikadres thuis. 
Ikzelf was al enige maanden eerder teruggekomen van mijn uitwijkadres. Ons huis was 
tijdens onze afwezigheid bewoond geweest door een ouder geëvacueerd echtpaar. 

24 - 31 augustus 1944. 
Met Marguérite gaat het heel goed. De 29ste mochten we naar huis. Papa kwam ons 
halen met een taxi. Thuis was ze voor het eerst in badje. Ik moet haar nu leren voeden 
etc. 

31 augustus - 7 september 1944. 
Alles verloopt naar wens. Steeds erg slecht weer. 

7 - 14 september 1944. 
Het weer is nu mooi. Wij hebben een 2e hands kinderwagen weten te krijgen en zijn al 
met haar uit geweest. 

14 - 21 september 1944. 
Het is prachtig weer en gaan elke dag met de kinderwagen uit. 

V1’s en Engelse vliegtuigen kunnen ons niet deren. Soms, als ik haar lig te voeden, 
wordt er geschoten of gebombardeerd, maar wij gaan rustig door. Ze huilt weinig. 
                                                   
86  Gepubliceerd met toestemming van Marguérite Helene Francis Lagaaij. 
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We zitten vol zorgen voor de komende dagen, er is bijna geen gas. We houden wat 
water in pannen en papier verpakt warm en het flesje voor de bijvoeding maken we 
warm in een elektrisch scheerbakje. Nederland staat op het punt bevrijd te worden. De 
geallieerden zijn al voor Arnhem, Zutphen, Ede, Wageningen, enz. Wij verlangen ook zo 
vurig naar het einde en dat Marguerietje mag opgroeien in een vrij en vredig Nederland. 
We hebben kiekjes gemaakt en naar de grootouders verzonden, maar wanneer men ze 
zal ontvangen, is nog een vraag, daar de spoorwegen staken en er dus niets verzonden 
wordt. Enfin, àls ze maar overkomen. 

21 - 28 september 1944. 
Alles gaat goed. Van geen der grootouders kunnen we echter bericht ontvangen. De 
ernst van de oorlog wordt hier nu heel erg aan den lijve ondervonden. Aan alles is 
schaarste. 

Van onze buren krijg ik elke morgen een emmer heet water over de heg toegereikt voor 
het badje aan Marguérite. 

28 september - 5 oktober 1944. 
De luchtlanding bij Arnhem is mislukt. In-tragisch! Levensmiddelen, noem maar op, 
worden steeds schaarser. Verder alles wel, we hebben een heel mooie nazomer. 

5 - 12 oktober 1944. 
Marguérite ligt vaak in de serre in de zon en ze lacht veel. In deze dagen is ze een 
zonnestraal in ons leven. 

Vrijdag, 6 oktober, elektra van zonsonder- tot zonsopgang stopgezet. Een vreselijke 
ontbering. Het flesje ‘s nachts kan nu niet meer in het scheerbakje verwarmd worden, 
en we kunnen niets meer verwarmen op het strijkijzer. Maar tot halfacht ‘s morgens 
hebben we gas gehad. Echter wordt a.s. donderdag het gas geheel stopgezet. We 
moeten dan naar de Centrale Keuken. 

Gelukkig hebben we nu een potkacheltje. Geruild met B. tegen een wintermantel voor 
haar dochtertje. We beleven erg nare dagen. 

Marguérite weet van niets en het leven lacht haar toe. 

Nog geen levensteken van de familie. Ma. en Pa. L. zijn op een kort verblijf in Nijmegen 
door het oprukkende oorlogsgeweld overvallen. Pa heeft alleen een regenjas bij zich en 
Ma een paar zomerkleren. 

12 - 19 oktober 1944. 
Deze week begon zonder gas met alle ellende vandien. Ik ben de wanhoop nabij. Het 
was verschrikkelijk! Ons kacheltje in de slaapkamer wilde niet goed. Ik had geen 
gekookte melk en warm water meer voor Marguérite en daar we al over ons 
elektriciteitsrantsoen heen waren, wist ik ook niet, hoe het flesje warm te krijgen. Om 
kwart voor twaalf zette ik aardappelen op het kacheltje en om halfnegen konden we ze 
half gaar eten. 

We besloten daarom naar de Centrale Keuken te gaan, zoals bijna alle mensen. Na een 
paar dagen echter hadden het kacheltje “door” en kookten we er alles op. 

Marguérite is erg zoet en lief en komt wel aan. 

De voedselvoorziening gaat steeds slechter door de spoorwegstaking. 
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19 - 26 oktober 1944. 
Marguérite is ondanks alles een wolk van een baby. Uit Overijssel bericht gehad van 
grootouders, dat ze misschien per chauffeur, in dienst van de Wehrmacht (TODT) een 
pakket voor ons naar Rotterdam kunnen sturen. Dit heeft ons opluchting gegeven, 
want het eten van de Centrale Keuken is zo slecht. Het is tot nu toe enkel dunne 
stamppot kool, of pap, òf onbestemde watersoep. Papa heeft steeds maagpijn, 
waarschijnlijk door de kool. 

Met ons kacheltje beleven we van alles, morgen komt de smid, om het rooster te 
verhogen. 

De V1’s worden ononderbroken vlakbij ons in het Bezuidenhout (Haagse Bos) 
afgeschoten. We liggen dan te trillen in bed. Onder het gebulder daarvan wordt onze 
Marguérite groot. 

We zien met grote angst de komende dagen tegemoet. De vernietigende oorlog staat nu 
ook vlak voor onze deur. De Engelsen zijn nu tot den Bosch opgerukt. 

Door een toeval hebben we een hele dag en nacht elektra, dat was een groot geluk!  

26 oktober - 2 november 1944. 
Marguérite komt goed aan. Zondag zijn we met haar in de kinderwagen in mooie 
herfstweer naar vrienden in Voorburg gewandeld. 

Deze week moesten we allerlei inleveren voor de Wehrmacht (Oostfront), zoals dekens, 
sokken, ondergoed, jassen, enz. enz. tot een bedrag van F. 72,50. Gedurende die dag 
werd er aldoor dreigend op de laan van de N.O. Indië gepatrouilleerd. Ik ben ook met 
een koffertje met een beetje erin erheen gegaan, omdat we liever geen huiszoeking 
wilden hebben. Ik trof een lankmoedige militair, wat wel een hoge uitzondering 
genoemd mag worden, want verschillende mensen werden teruggestuurd om er wat bij 
te halen. En ik mocht alles weer meenemen, hij zag er niets in, doch ik kreeg geen 
“Bescheinigung” (die je zichtbaar op je ramen moest plakken, als bewijs, dat je aan je 
plicht had voldaan). Iedereen beklaagde me deswegen en vandaag kwamen ze 
controleren (geen briefje op het raam).- “Grüne Polizie”.- Ze keken achter schilderijen, 
onder kasten, bedden, etc., vonden niets en vertrokken met “Dann geh’n wir nach 
Leute, die mehr haben.” 

Toen zij kwamen, was ik juist de baby aan het voeden. Papa zat in zijn schuilplaats 
met verstopte dekens en wintergoed. 

Van “thuis” een brief gehad, d.d. 8/10, hadden 7 vluchtelingen uit Arnhem in huis! 

We gaan nu weer zelf koken. De smid heeft het roostertje verhoogd en nu gaat het 
beter. 

Er zijn deze week verschillende V1’s mislukt. Angstig! Ze ontploffen dan vaak boven ‘s-
Gravenhage en omstreken en veroorzaken daar doden en ruïnes. Onze zenuwen spelen 
ons soms parten en ik mag er niet aandenken, dat de Geallieerden nu al in 
Zevenbergen, Breda, Bergen op Zoom, enz. zitten. Wat zal er met ons gebeuren...... 

2 - 9 november 1944. 
Het gewicht van Marguérite is goed. Ze is erg vrolijk. 

Vrijdag, de derde, vielen we onder de zgn. elektrabeperking. We hebben slechts van 
halfzes tot negen uur ‘s avonds licht. ‘s Nachts help ik de baby bij kaars- (nog een paar 
in voorraad) of maanlicht. Wat een ongemak. De emmer warm water van de buren is 
nu ook opgehouden. We zullen elkaar wel door deze nare tijd heenhelpen, al vergt het 
veel. 
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Marguérite krijgt nu ook pap erbij. 

De voedselvoorzieningen worden verschrikkelijk. Nu de treinen niet meer rijden, 
verbiedt men ook alle vervoer per boot, e.d.. Nu is er geen boter meer, de helft van het 
rantsoen brood, aardappelen, etc.. Waar moet dat naartoe, en een ½ ltr taptemelk per 
week. Ook kinderen boven 2 jaar geen volle melk meer. 

9 - 16 november 1944. 
In deze week werden we alle drie verkouden en grieperig. Oorlogsleed rondom ons 
heen. 

16 - 23 november 1944. 
Nog meer ellende. Geen elektriciteit. Geen licht ‘s avonds meer. Om halfvijf bijna al 
donker en in-koud. Wat een armoede. 

Op een vergunning (baby) hebben we drie liter kunstterpentine ontvangen, zogenaamd 
voor verwarming van papjes, etc., maar het is ook voor verlichting te gebruiken. 

Papa loopt van het ene einde van de stad naar het andere b.v. van Gouderegenstraat 
naar de Riouwstraat en vandaar naar Geestbrugkade in Rijswijk. De stokerij gaat iets 
beter. We hebben nu ook een zgn. klein Mayo-kacheltje, waarin spaandertjes hout 
worden gedaan. 

Nieuwe ellende: “mannenjacht”. 

In Rotterdam is broer Kees gepakt. Hoe, dat weten we nog niet. Hij is te voet naar 
Utrecht moeten gaan en vandaar zijn ze per schip naar Amsterdam vervoerd. 
Vermoedelijk voor “Arbeidseinzatz” ergens in Duitsland. 

En terwijl ik dit zit te schrijven, is men hier aan het “jagen”. Iedereen moet binnen 
blijven, anders wordt er geschoten. Ook vrouwen en kinderen. 

Reuzen-gelukkig, dat ik een paar flesjes in het voren heb kunnen maken. 

Vanmorgen, om zes uur reed er een auto met loudspeaker door de straten en overal 
werd hard, verschillende malen op de voordeur gebonkt (geen elektrische bel!) en werd 
een zgn. “Bevel” overhandigd. Volgens dit bevel moeten mannen van 17-40 jaar direct 
op de straat gaan staan met bij zich: kleding, mes, vork en lepel, drinkbeker en 
boterhammen. Wat een onmenselijk iets! Papa zat toen al in zijn schuilplaats, een 
luchtkoker. Om ons heen hoorden we de hele dag onheilspellend schieten. 

23 - 30 november 1944. 
Papa is nog bij ons (vraag niet hoe). Er zijn in ‘s-Gravenhage in totaal 10.000 mannen 
gepakte en vervoerd. 

Marguérite komt iets minder aan, maar ze is heel lief. Het fototoestel kan ik niet meer 
vinden, verstopt tijdens razzia’s. 

Door “thuis” zijn verschillende zakken met levensmiddelen o.a. weckflessen met 
groenten, fruit, etc. naar Rotterdam voor ons meegegeven, maar er is niets 
overgekomen. 

Verder moeten we alles te voet doen. En nu papa zich niet op de straat kan vertonen, 
ben ik steeds op de been. Gisteren naar Riouwstraat om nieuwe vergunning voor 
kunstterpentine. We leven van een kg aardappelen per week, geen melk, weinig brood, 
etc. 
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30 november - 7 december 1944. 
Marguérite krijgt melk, verdund met taptemelk, maar we mogen er blij mee zijn. 

Naar onze mening ziet het er nog niet naar uit, dat de oorlog spoedig zal eindigen. We 
zitten er nu al 4½ jaar in, alles is gewoon op. 

De geallieerden zijn vanaf Nijmegen naar het Zuiden nu overal de Duitse grens 
gepasseerd. De Betuwe staat nu ook onder water. 

Ik heb zaterdag vanaf ‘s morgens halfelf tot ‘s-avonds zes uur in de file gestaan bij de 
groenteboer voor 3 kg aardappelen. 

Over de verloren gegane pakketten uit Overijssel geen bericht. 

7 - 14 december 1944. 
Marguerietje heeft keelpijn. Ze krijgt binnenkort andere voeding, komt nog goed aan en 
is erg zoet. 

Langs allerlei omwegen begint er nu toch iets van de goede gaven van “thuis” uit 
Overijssel door te lekken. Eerst twee kippen en twee pakjes boter, daarna dozen met 
aardappelen en roggebrood. We zijn nu weer geheel opgeknapt. Ook enkele 
broodbonnetjes gekregen. Melk weten we niet meer wat het is. 

14 - 21 december 1944. 
Marguérite knapt goed op. Zij kraait en schatert, dat het een lieve lust is. Het weer is 
nog steeds zacht, maar vaak mistig. 

Tante Mies (Zuid-Hollandse eilanden) stuurde een zak aardappelen. Het werd papa’s 
glorietocht, hoewel op een fiets zonder banden. 

21 - 28 december 1944. 
Het is nu heel koud geworden en het vriest knapjes. Toch moet ik er geregeld met de 
kinderwagen uit. Het is dan moeilijk de baby steeds warme kruikjes te geven met het 
oog op de brandstof. 

Wat onze voedselvoorziening betreft, zijn we voorlopig gedekt. Dat is een heel voorrecht. 

De Duitsers zijn weer een offensief begonnen. Het is om je alle moed te ontnemen, wat 
de duur van de oorlog aangaat. 

De kerstdagen gingen stil voorbij. Vrienden waren de eerste kerstdag hier. Erg gezellig. 

28 december - 4 januari 1945. 
De algemene mannenvordering begint de volgende week opnieuw. Ze moeten zich 
melden bij het arbeidsbureau en de achterblijvende familieleden krijgen extra voedsel! 

4 januari - 11 januari 1945. 
Marguérite ligt al heel veel wakker en kraait met luider stemme. 

De oorlog schiet niets op. Honderden mannen hebben zich gemeld vanwege de honger. 
Er is een geringe kans, dat papa een clandestiene “Ausweis” zal krijgen. Dat zou een 
uitkomst zijn! 
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11 - 18 januari 1945. 

18 - 25 januari 1945. 
Veel is er niet gebeurd. Marguérite krijgt nog steeds te eten, al is de kwaliteit niet altijd 
zoals vereist en dikwijls uit onze monden gespaard. Ze krijgt nu ook 
zuigelingenvoedsel, dat spaart brandstof en er kan niet mee geknoeid. 

De nood in het Westen des lands stijgt meer en meer, en het gebrek kan bijna niet 
groter. Hongeroedeem heerst alom. Het broodrantsoen is nu 500 gr. (½ broodje) per 
week en groenten en aardappelen zijn er al in geen weken. We hebben tulpenbollen 
gegeten, maar zijn er ziek van geworden. Zijn nu met suikerbieten aan het 
experimenteren. Alle dagen komen er kinderen en ook volwassenen aan de deur, om 
een sneetje brood of een aardappel. De honger staat op hun gezichten en dan nu met 
die kou! Vaak is hun vader (resp. zoon) in Duitsland. “Voor de achterblijvende gezinnen 
zal worden gezorgd!” 

Van “thuis” hebben we goede berichten gehad. Mochten we ze toch spoedig in goede 
gezondheid weerzien. Hetzelfde geldt voor opa en oma in Nijmegen. 

Onze brandstof vermindert angstwekkend. Hadden we maar iets om te ruilen voor 
kolen. De militaire berichten uit het Oosten zijn weer hoopgevend. Ons optimisme kan 
weer vrijuit gaan. Moge het ditmaal toch gegrond zijn. Er zijn zoveel mensen de honger 
ten prooi gevallen. Het is voor velen ondraaglijk geworden. 

25 januari - 1 februari 1945. 
Behalve Marguérite ’s voorspoedige groei, valt er niets dan ellende te melden. 
‘s-Gravenhage sterft de hongerdood. De mensen zien er erg slecht uit en zijn doodziek 
van het eten uit de centrale keuken vanwege de tulpenbollen. En wat zich allemaal 
achter de schermen afspeelt, dat is te raden. De rapporten van de G.G.D. getuigen 
ervan. Er sterven ca. 40 à 60 mensen per dag aan uitputting.. 

Wij zijn ook zo ziek geweest van één keer tulpenbollen. We kunnen ze niet meer ruiken, 
ja zelfs, er niet meer over spreken. De suikerbieten gaat beter. Daar hebben we een 
stroopje van gemaakt en van de pulp “nasi goreng”! Maar het proces vreet brandstof. 
Daarom zullen we het niet meer doen. 

Files mensen trekken te voet voorbij ons huis met handkarren of op oude fietsen, allen 
het platteland op, soms heel ver weg, zijn dagenlang onderweg. Ze trachten dan bij 
boeren iets te ruilen tegen levensmiddelen. 

Ons kolenvoorraadje mindert hard. Als dit nu maar iets minder vlug gaat dan de 
offensieven van de Russen en de geallieerden, dan zullen we het wel uithouden. En het 
gaat hard aan de fronten, hoor. 

We leven met begerige blikken gericht op de Dag der Dagen, de Vrede. Als we het maar 
tot die dag kunnen uitzingen, anders gaan Marguérite en ik op stap naar Overijssel, 
hoe dan ook. 

1 - 8 februari 1945. 
Niets dan lof over Marguérite. Ze is tierig en levendig en vriendelijk tegen iedereen. 

Mijn vriendin W. is hier geweest op de fiets uit Almelo! Ze bracht levensmiddelen naar 
haar familie, die bijna allen op sterven lagen. Voor ons bracht ze een lap roze stof mede 
voor het ledikantje en een pak Gortmout en een paar pakjes lucifers. Wat een schat! 
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8 - 15 februari 1945. 

15 - 22 februari 1945. 
Marguérite is het zonnetje in huis. 

Er zijn weer twee pakjes, van “thuis” naar ons onderweg, gestolen. Er zal nu wel niets 
meer doorkomen, want de Duitsers hebben het hongerslot bij de IJssel gezet. Vet, boter 
e.d. mogen er niet meer over. De toestand is vreselijk. Wij eten allang geen boter meer 
op brood. Ik lig soms hele nachten te piekeren, hoe we het verder moeten redden. 

22 februari - 1 maart 1945. 

1 - 8 maart 1945. 
In deze weken is er in het Bezuidenhout onbeschrijfelijk veel leed geleden. De laatste 
week van februari werd er aanhoudend op ‘s-Gravenhage gebombardeerd en waren we 
dankbaar, dat het ons niet getroffen had. Doch donderdagmiddag (1/3) werd het 
ernstiger. Er viel een bom tegenover ons op de Laan v. N.O. Indië en alle ruiten van de 
buren, etc. etc. waren stuk, het aantal doden en gewonden was groot. Dankzij de latten 
die papa voor onze ramen had gespijkerd, was er bij ons maar één raam stuk en ook 
het vestibule glas-in-loodraam. Het glas lag tot midden in de gang. 

De buren waren volkomen ruitloos en onze voor- en achtertuin was één glastapijt. 

De ontsteltenis was groot. Marguérite was desondanks erg levenslustig en lief. 

De dag daarop (vrijdag) was het weer prachtig en zonnig voorjaarsweer en ‘s middags 
zijn papa, Marguérite en ik, beangstigd door de bommen, met vluchtkoffers naar 
Voorburg naar vrienden gegaan. Daar verbleven we de hele dag en tegen zes uur na het 
laatste alarm, vertrokken we weer naar huis. Op de heenreis hadden we nog een 
benauwend moment. Vliegtuigen beschoten de weg en op ca. 30 meter afstand sprong 
het vuur uit de stenen. We kropen dus weer door het oog van de naald. 

Vrijdagavond en -nacht zijn we erg druk geweest. We waren weer van plan zaterdag de 
hele dag naar Voorburg te gaan. We kookten in het voren, pakten verder ons servies- 
en linnengoed in een kist en borgen dit met nog andere waardevoorwerpen onder de 
vloer. Zaterdag, 3 maart, stonden we heel vroeg op vaag vermoedend, dat ons weer een 
zware dag zou wachten. 

Marguérite werd vòòr de eerste voeding al gewassen en ik had haar juist schoon en fris, 
toen de hel losbrak. 

Ik kan onmogelijk beschrijven, wat er toen in ons omging. We zullen het nooit vergeten. 
We konden het in de kamers niet meer uithouden. Het huis danste en alles kantelde 
tegen elkaar. Op straat hing een zware mist van kalkpoeder. Gehuil en gekerm van 
mens en dieren drong door in onze oren. 

We stonden met z’n drietjes onder de trap in de vestibule en wachtten ons lot af. Elk 
moment verwachtten we het einde. Wij waren voorbereid op de bommen, die op ons 
huis zouden vallen en ons eronder zouden bedelven. 

Buiten renden vluchtende mensen in panische schrik de kant naar Voorburg op, velen 
nog in nachtkleding (met of zonder kimono) op sloffen, totaal ontredderd. Wij konden 
niet direct weg. De kinderwagen etc. moest nog in orde gemaakt. Bovendien vonden wij 
de straat erg onveilig. 

Toen wij echter Marguérite in de wagen hadden en wat dekens en rommel er bovenop, 
papa met fiets en vluchtkoffer klaar stond, zijn we weggevlucht, tezamen met 
duizenden anderen naar de laan van Nieuw-Oost Einde (Voorburg). Papa heeft toen 



 150

halverwege bij een vriend de koffer met babygoed afgezet, is toen teruggegaan, om nog 
meer te halen. 

Wij werden met open armen bij onze vrienden in Voorburg ontvangen. Vanuit hun huis 
zagen we het vuur en de rookkolommen omhoogzuilen. Een grote brand was 
uitgebroken. 

Papa is toen nogmaals met vriend H. teruggegaan naar ons huis, om wat onmisbaars 
te halen en daarna ging ik alleen nog eens. 

Hoewel het absoluut verboden was, door te gaan, lukte het me toch er doorheen te 
glippen. Doch de angst sloeg me om het hart, hoe meer ik ons huis naderde. De rook 
verstikte mijn adem en een hevige wind wakkerde de vlammen aan. 

Thuis aangekomen begonnen weer de bombardementen, ik zocht weer dekking onder 
de trap. In alle gauwte heb ik toen het kinderbedje uit elkaar gerukt en me gehaast weg 
te komen, hoewel ik nog veel meer kon dragen. 

We hebben het verder op zijn beloop gelaten, wat er van onze meubels, etc. terecht zou 
komen. Wijzelf waren gered, dat was hoofdzaak! 

‘s Middags zou papa weer even gaan kijken, maar kwam maar niet terug. Daarom ging 
vriendin C. hem na enige tijd achterna, ik moest bij de baby blijven. Nog wat later 
kregen we de waarschuwing, dat No. 191 brandde (ons huis was no. 197!) en dat we 
moesten zorgen, zoveel mogelijk in veiligheid te brengen. Twee vrienden van ons zijn er 
met een soort handwagentje heen getrokken en ik met de kinderwagen. 

Hoe meer ik ons huis naderde, des te zwaarder viel me het lopen. Brandspuiten 
stonden gericht op de nummers 187/189. Vriend B. zijn huis was al uitgebrand. Gretig 
lekten de vlammen aan de kozijnen en goten en de wind joeg de vonken en rook naar 
de volgende panden. 

Aan ons hadden ze één uur gegeven, om te redden wat er te redden viel. Met behulp 
van opofferende mannen werd alles naar de vluchtheuvel en de overburen gebracht, 
gordijnen werden van de hangers opgerukt en daarin alles geworpen, wat binnen 
bereik bestond. 

Eén arbeidsman was bijzonder behulpzaam, verder waarvan onze vrienden en anderen 
ook 100% in actie, zich niets ontziend. De nog aanwezige kolen werden in zakken 
geschept, kasten leeggehaald. Achter in de tuin regende het as, als een zachte 
meiregen. Daar waren potten, pannen en meer keukengerei neergegooid. Joepie, de 
poes, vluchtte van angst. 

Toen kwam er het verrukkende bericht, dat er kans was op stuiting van het vuur. Tot 
heel laat hebben we nog gesleept en kregen toen de indruk, dat men de brand meester 
was, hoewel er slechts één spuit nog benzine had. De meubels hebben we er toen weer 
ingedragen. 

De matrassen waren voor noodziekenhuizen gevorderd, tijdens onze afwezigheid (in de 
veronderstelling, dat alles plat zou branden). De politie had ‘s morgens een ruit stuk 
geslagen en door middel van de spanjoletsluiting de deuren geopend. Verder was er 
veel naar vrienden getransporteerd. 

Marguérite was al die tijd goed opgepast geworden, maar moest nu gevoed. 

Hoewel we aan het einde van de dag onnoembaar veel verdriet en vrees hadden 
ondervonden, konden we toch met grote tevredenheid en diepe dankbaarheid op alles 
terugzien. Met ons drietjes, totaal ongedeerd, lagen we in een gezellig mooi klein 
kamertje van onze vrienden. En er zijn weinig mensen van het Bezuidenhout, die dat 
kunnen zeggen. Er zijn vele doden en gewonden en nog meer bezitlozen. Het 
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Bezuidenhout is ten zuiden van de laan van N.O. Indië één grote puinhoop en ook het 
andere deel heeft beduidende schade. 

Wij logeren nu nog bij onze vrienden, hebben het goed en zijn erg druk. De rommel is 
niet door te komen, maar we hebben te eten, want als zo vaak, is “thuis” precies op het 
juiste moment op de proppen gekomen met “eetbaars”. Een man te voet met kar bracht 
het, hij was naar het Oosten geweest en kreeg voor zijn hulp precies de helft van het 
meegebrachte. 

8 - 15 maart 1945. 

15 - 22 maart 1945. 
Er is weer heel veel gebeurd. Bij onze vrienden in Voorburg konden we niet best meer 
wezen. Ik liep vast met de was voor de baby. Men is er daar niet op ingesteld en de 
kachel was ook niet zo vlot als de onze, echter wel zo hongerig. Ook met de beperkte 
levensmiddelen in deze omstandigheden kan men, als het gaat, beter op zichzelf 
wonen. 

En zo zijn we, woensdag, 14 maart, weer naar ons eigen huis getogen. Ik was wel erg 
bang, weer het frontgebied in te trekken. Het leven hier is dan ook lang geen pretje. De 
hele dag luchtalarm en ‘s nachts de V1’s vlak naast ons met een oorverdovend lawaai. 
We hebben daarom naar reisgelegenheid naar Overijssel gezocht en we staan genoteerd 
bij de Fa. van Hoek te Delft. Ik ben daarom steeds bezig alles voor de reis in gereedheid 
te brengen, doch de laatste berichten doen me weer tegen de tocht opzien, want 
voortdurend worden de wegen bestookt door Engelse vliegtuigen, ook ‘s nachts (om 
Duits wapenvervoer te verhinderen). En ook staat er een nieuw offensief te verwachten 
bij Arnhem. Waar is het dan veiliger hier of onderweg naar Overijssel. Het is momenteel 
nergens veilig in Nederland, overal worden we vervolgd door oorlog. Waar is het 
einde!... 

Papa wordt zo mager van al dat getob. Hij zit op een rijwiel (fiets is het woord er niet 
meer voor) zonder banden, zonder spatborden en paced de stad af. Hij heeft overal naar 
onze matrassen gezocht en ze eindelijk in een ziekenhuis gevonden, en is ze daarna 
met een handkar gaan halen. Hij zorgt goed voor ons. In-treurig, dat ik er ook niet eens 
uit kan, maar Marguérite kan geen ogenblik alleen gelaten worden vanwege het brute 
oorlogsgeweld. 

We leven hoogst primitief. Enkel de bedden, een kachel, twee stoelen en een tafel zijn 
opgesteld en met de allernoodzakelijkste levensmiddelen. Eten hebben we gelukkig nog 
wat. Aanvankelijk hadden we temidden van de ruïnes, ook geen water (we haalden 
water met emmers ergens uit een pomp), doch dit ongerief heeft niet lang geduurd. 
Papa haalt hout uit afgebrande panden. 

Wij waren eerst één van de vijf gezinnen van de Laan van Nieuw Oost-Indië. Er heerste 
een doodse, onheilspellende stilte, rondom de ruïnes. De postdirecteur (postkantoor 
overkant ongeschonden) zelf bracht ons nog wat post (plaatselijk). Van deze familie heb 
ik ook twee rubberzeiltjes in bruikleen ontvangen, omdat de mijne (voor de baby) weg 
waren. Het matrasje is ook nog niet terug en ook diverse kleren zijn zoek. We zijn nu 
alles aan het opmaken, want als ons weer een ramp boven het hoofd hangt, is dat 
tenminste gebruikt. 

22 - 29 maart 1945. 
Marguerietje ziet er erg goed uit. Is erg beweeglijk en vrolijk. 

De laatste dagen was het zulk prachtig weer, bijna onnatuurlijk, alsof het heerlijk 
zomerweer was. We zaten soms te puffen van de hitte. 
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Deze week is ook vanwege de Britse regering het excuus afgekondigd voor de vergissing 
door de RAF op 3 maart boven het Bezuidenhout gemaakt. Het was dus een vergissing! 
Wel zeer triest voor de mensen, wier familie of vrienden het leven lieten of voor de 
bezitlozen. Voor ons echter is het een grote geruststelling, daar wij nu de zekerheid 
bezitten, dat de vliegers de opdracht hebben wel degelijk goed uit te zien, waar 
geworpen moet worden (de lanceerplaatsen van V1 in het Haagse bos). Hielden de V1’s 
nu ook maar op! Wel worden ze de laatste dagen niet dikwijls gelanceerd, maar daartoe 
zullen de heldere luchten en de maneschijn wel hebben bijgedragen. Het vervoer van de 
V1’s wordt hevig belemmerd, doordat elk moment van de dag de geallieerde luchtmacht 
in actie is. 

Bij Arnhem en zuidelijker langs de Rijn staat een offensief voor de deur. 

29 maart - 5 april 1945. 
Marguerietje, liefje, laten we even een ogenblik stilte bewaren voor de vele doden van 
het Bezuidenhout. In het bijzonder geldt dit voor onze lieve vriendin M.V. Welk een 
flinke vrouw is in haar verloren gegaan. Wij zijn diep geschokt door dit rampzalig 
verscheiden. Dat juist iemand als zij, die zich voor de Engelse gedropte vliegers en de 
goede Nederlanders gedurende de oorlog geheel ingezet heeft, door deze zelfde mensen 
gedood moest worden. Wat tragisch en jammer! Juist nu de oorlog ten einde schrijdt. 

En zo zijn er zovele doden door dit bombardement. Wij hadden er ook bij kunnen zijn. 

Het gaat goed met het verloop van de militaire gebeurtenissen en dagelijks moeten hier, 
naar men zegt, vele Duitsers vandaan trekken. De V1’s zijn, goddank, ook opgehouden. 
Zou het einde nabij zijn? 

Marguérite kwam deze week niet aan. Zij gaat nu Zweedse Rode Kruis brood eten. 
Heerlijk. En bosbessensap van de B.P.M. We hebben ook nog een pakje boter voor 
haar. Dan moet het maar Vrede zijn en het Zweedse Rode Kruis zal ook nog wel blijven 
zorgen, indien mogelijk. 

De Britse troepen zijn in Nederland doorgestoken tot het Twentse Rijnkanaal. De 
Enschedeërs werden ‘s morgens wakker en zagen Engelsen in plaats van Duitsers door 
de straten lopen. Wij zitten erg in angst over thuis in Overijssel. We moeten maar 
afwachten. En hoe zou het hier gaan! Hoe zullen de Duitsers hier vertrekken? 

5 april - 12 april 1945. 
Er is zoveel verandering gekomen op elk gebied in deze week. Het weer is schitterend 
en standvastig. Elke dag even mooi, de lucht is helder blauw en bijna geen wind. 
Marguérite geniet ervan en is gezond. 

Papa is zondag naar Rotterdam geweest op zijn fiets. Hij heeft het er maar op gewaagd, 
èn wat zichzelf, èn wat de fiets betreft, want er waren daar twee pakjes voor ons van 
thuis uit Overijssel, die al lelijk begonnen te bederven. We zijn nu weer even uit de 
brand. 

In Overijssel zitten ze nu temidden van het krijgsgewoel. We maken ons erg zorgen. 

De Canadezen zijn nu bij Deventer de IJssel overgestoken en rukken westwaarts op. 
Maar afwachten.... Zutphen is ernstig beschadigd. Ook gaan er geruchten, dat ze de 
Lek over zijn. Wat zullen we nog allemaal beleven. Nu we bij het bombardement 
gespaard gebleven zijn, zou ons de bevrijding nog het leven kunnen kosten. Het beste 
maar hopen en flink zijn. 
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12 - 19 april 1945. 
Nog steeds schitterend weer. De 11e schijnt, naar wij mogen aannemen Ommen bevrijd 
te zijn. De Engelsen zijn in de noordelijke provincies en op de weg Apeldoorn-
Amersfoort. 

19 - 26 april 1945. 
We hebben een tweedehands kinderstoeltje bemachtigd en Marguérite zit daar al in. 

Met de oorlog gaat het goed, maar tenkoste van ons. Wij zitten hier erg ongunstig. 
Nederland is bevrijd tot de Grebbe-linie. Een groot deel van onbevrijd Nederland staat 
onder water (soms zout water), b.v. Wieringermeer. De inundaties belemmeren de 
opmars van de geallieerden. 

Berlijn staat op het punt te vallen. De Russen trekken in aangesloten files van 
pantserwagens de stad binnen. 

Wij staan hier op het punt te verhongeren (200 gr. brood per week). De Zweedse Rode 
Kruis pakketten zijn een druppel op een gloeiende plaat, maar toch meegenomen. Papa 
weet zich soms geen raad van de honger. Nu willen ze pakketten uit vliegtuigen laten 
vallen. Zien, hoe dat afloopt. 

26 april - 3 mei 1945. 
Marguérite staat al steeds in haar beetje. De kinderstoel is een reuze gemak. 

Verder een zeer belangrijke week! Op militair gebied is er zoveel goeds gebeurd. 

Laat ik eerst noemen de geweldige en indrukwekkende sensatie, die we beleefden op 
zondag, 29 april, ‘s middags tegen ca. halftwee hoorden we het geronk van 
vliegtuigmotoren, daarna dichterbij en steeds duidelijker werd het geluid, totdat 
formatie na formatie vliegtuigen vlak over de daken, en toevallig vlak over ons huis, 
volgeladen met voedselpakketten zoemden. Zware bommenwerpers! Welk een vreugde 
verwekte dit onder de mensen! Het bloed in onze aderen begon van louter 
enthousiasme en innige dankbaarheid vlugger te stromen. Geallieerde vliegtuigen 
brachten eten voor hongerend West-Nederland. 

De daken, de straten, de spoorbaan, alles stond vol wuivende en dankbare mensen. 
Sommige machines groetten door zachtjes te schommelen. Een uniek gezicht! Wij 
renden ook de staat op en iedereen, iedereen was vol verlichting, want mèt deze 
imposante verschijning van Vliegmachines gevuld met liefde, kwamen de optimistische 
oorlogsberichten in zodanige mate binnen, dat wij allen meenden, hierin de Vrede te 
mogen zien. Dit was achteraf niet het geval. De Vrede (officieel) laat nog even op zich 
wachten, doch Himmler heeft de capitulatie aangeboden aan de geallieerden (28 april) 
en nog niet aan Rusland, maar dat zal wel een kwestie van korte duur zijn. Berlijn 
bestaat niet meer, één grote puinhoop. 

Overal liggen de vlaggen binnenshuis klaar. De vesting Holland, zegt men is 
gecapituleerd. De binnenstad is afgezet, om relletjes te voorkomen. Wij zitten 
ongeduldig op het Grote Moment te wachten. Ik heb van zondag op maandag niet 
kunnen slapen van spanning. Elk moment verwachtende, dat de Canadezen zouden 
komen. 

Wat komen we er zo genadig af, en dat, terwijl we de laatste weken zo somber gestemd 
waren over onze toekomst, vooral bij het vooruitzicht van een algehele ontruiming van 
het Bezuidenhout binnen 24 uur. Er is werkelijk bijna sprake van een Wonder. 

Zondag hebben papa en ik direct kisten ontpakt en alles op orde gezet. Het ziet er weer 
heel gezellig uit, hoewel veel dingen beschadigd zijn wegens de brand. Ikzelf loop met 
spierpijn van het zwaaien naar de food-dropping machines. Vanochtend kwamen er 
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Amerikanen over. Een fantastisch gezicht! Zij werpen pakjes uit op Waalhaven, 
Ypenburg, Duindigt en Valkenburg en volgen een door de Duitsers aangegeven route. 

3 - 10 mei 1945. 

10 - 17 mei 1945. 
Het mooiste, wat er kon bestaan, is deze week gebeurd. 

“VREDE”. 
De Vrede is eindelijk gekomen als een Wonder Gods. De grootste optimist had zo’n 
afloop niet voorspeld. Hoewel 5 mei de wapenstilstand bekend was, kon ik me nog niet 
voorstellen, hoe het allemaal mogelijk is. Het gehele Westen van Nederland zonder 
verder leed over gegeven. Het is niet geloven! 

We hebben nu allerlei lekkers en goeds te eten gekregen van de Geallieerden. 
Chocolade, biscuits, vet, corned beaf, kaas, bacon, eipoeder, etc. etc. Eén zorg drukt 
ons nog erg: het gemis van gas en elektra. Met Marguérite is het zo’n werk met een 
kacheltje en dan op hete dagen. Het kan nog wel maanden duren, zegt men. 

Berichten via via laten ons weten, dat de wederzijdse ouders in Overijssel en Nijmegen 
en broer Kees in Heerlen in leven zijn. Wat een zegen! 

Marguérite is heel lief en bijdehand. Papa is er ook zo gelukkig mee. Toen hij bij de B.S. 
was, kon hij nauwelijks lang van huis. Het eerst ging hij altijd naar zijn dochter. 

- - - - - - - - - - - 
Eindelijk heeft het Recht gesproken. Na vijf jaren onderdrukking en ontberingen 
kunnen we nu in vrijheid aan een hoopvolle toekomst beginnen! 
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Harm Lagaaij; Car Designer 
Uit: Europe’s Elite 1000, The Ultimate List 2001. 

Cadogan Publications. 

LAGAAY 
How does one change an 
icon successfully? Harm 
Lagaay, who, as head of 
Porsche’s styling team, is 
responsible for 
rejuvenating the 911 and 
introducing the Boxster, is 
one man who has 
answered that question 
with stunning success. 

While the changes to the 
911 were at once 
sufficiently discreet not to 
alienate the purists and 
sufficiently inspired to 
excite a fickle market, it is 
the Boxster that redefined what a Porsche could be. 

It is not the first time in his career that he has done groundbreaking work. Having 
trained at the Instituut voor de Autohandel (IVA) in the Netherlands, Lagaay was first 
recruited to Porsche in 1971 at the age of 24 by Anatole ‘Tony’ Lapin, who spotted “his 
obvious talent”, making him a member of the team that developed the 924. Joining 
Ford in 1977, he was part of the team, working under Uwe Bahnsen, that changed the 
brand’s European styling with the introduction of the Sierra. Headhunted by BMW in 
1985, Lagaay set up the studio, which designed the Z1 from scratch. And so, in 1989, 
with Porsche in turmoil and needing a fresh approach, Lagaay was the obvious choice 
to lead the team. 

Dutch-born Lagaay speaks German with a hint of a British accent, a legacy from his 
childhood, much of which was spent in British Borneo, where his father worked in oil 
exploration. A talented sculptor, Lagaay has also taught himself to draw and paint with 
considerable skill. However, above all, he lives and breathes cars - at play as well as at 
work - collecting and restoring classic racing cars from the 1960s, most notably an 
extremely rare CanAm Elfin ME5, and driving his 911 GT2 in Porsche club races. 

The 54-year-old Lagaay dresses in an elegant, sporty style, favouring beautifully cut 
tweed jackets. “If I didn’t care about how I dress people might think that I am less than 
a perfectionist in my work,” he recently told an interviewer. Relaxed and far more 
approachable than one might expect, Lagaay is thoughtful and eloquent but his softly 
spoken style belies an infectious enthusiasm that seems to galvanise everybody who 
works with him. “Lagaay has given all the guys a new motivation,” says Porsche 
archivist, Geoff Moys. 

Although, as Chief Designer of Studio Porsche, Lagaay is ultimately responsible for)r all 
of the cars’ styling, he is disarmingly modest, insisting that the entire design team 
should be given credit. “Designing a car takes hundreds of people and it’s not only a 
matter of styling; while the aesthetics are done by us, it all has to fit the engineering.” 

The Boxster and the new 911 were developed concurrently -almost unique in the motor 
industry. Explaining his thinking for the 911, Lagaay said at the time, “What we’re.’ 
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talking about is evolution. The old 911 is like Ben Johnson, muscle-hound and 
aggressive. The new 911 is like Carl Lewis who, for all his athletic ability, has a leaner 
figure, more elegant and better proportioned.” 

Whilst both cars share some components (to benefit from economies of scale) the 
Boxster is nothing to do with the 911 -yet is recognisably a Porsche, Named ‘concept 
car of the year’ at the 1993 Detroit Motor Show, the Boxster went into production in 
1996. Its huge success has not only -as intended –expanded Porsche’s customer base 
but has also raised the profile of the 911. 

In addition to its work on the cars, Studio Porsche (not to be confused with Porsche 
Design, of the pens and sunglasses) spends up to 50 percent of its time on projects for 
other clients, creating concepts lor such transport products as aircraft, tyres, elevators, 
forklift trucks and even street, the latter for the French firm, J.C. Decaux, in 
particular. 

Lagaay and his team work conventionally, developing their drawings from sketches to 
full-sized renderings and making one-to-one scales. “Styling comes from the brain 
cells, not from a computer,” Lagaay sais. 

Thus his cars retain the look of something designed by the human, quality that they 
share with the other cars that Lagaay has said he admires: Pininfarina's Ferraris. 

With the success of his first two projects for Porsche now firmly established, Lagaay is 
now looking to the future, An off-road Porsche SUV is in the plan for the year 2002 
and, the designer confirms, “I'd love to do the next one, even the one after that. The 
evolution of the 911 will never stop, It is a philosophy, not a style.” 

Lagaay appears to have a refreshingly balanced view of the importance he does. “At the 
end of the day,” he says, “the customer’s real interest is; ‘Will it run well? And do I like 
it?’” 
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Reunie familie Lagaaij op 4 april 1998 

 
1. Jaimie Lagaaij (C/BDCA2) 
2. Frans van Hoorn jr. (kind van C/BDA2) 
3. Jorien van Hoorn  (vrouw van Frans van Hoorn C/BDA2) 
4. Fokko Verburg (kind van Dingema Verburg-Kosten C/BDD1) 
5. Ieke van Hoorn (kind van C/BDA2) 
6. Ineke van Hoorn (C/BDA1) 
7. Frans van Hoorn (C/BDA2) 
8. Kees Lagaaij (C/BDE) 
9. Jaap Lagaaij (C/BDCA) 
10. Gré Lagaaij (C/BDE) 
11. Jasper Verburg (kind van Dingema Verburg-Kosten C/BDD1) 
12. Gill Lagaaij (C/BDCA1) 
13. Bert Kosten (C/BDD) 
14. Johan van Hasselt (vriend van Daphne Lagaaij (C/BDEA1)) 
15. Hanno Garske (C/BDEB) 
16. Daphne Lagaaij (C/BDEA1) 
17. Laura Lagaaij (C/BDEA2) 
18. Chris Sepers (man van Ellen Kosten (C/BDD3)) 
19. Marten Garske (C/BDEB1) 
20. Els Garske-Lagaaij (C/BDEB) 
21. Steffen Garske (C/BDEB3) 
22. Ellen Sepers-Kosten (C/BDD3) 
23. Henning Garske (C/BDEB2) 
24. Mies Kosten-Lagaaij (C/BDD) 
25. Ingrid Verburg (kind van Dingema Verburg-Kosten C/BDD1) 
26. Inge Verburg-Kosten (C/BDD1) 
27. Ruud Kuiper (vriend van Ineke van Hoorn) 
28. Nora Lagaaij (C/BDC) 
29. Frans Lagaaij (C/BDEA) 
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Onbekende personen met de naam Lagaaij 
Er zijn nog enkele gegevens bekend van personen die de naam Lagaaij (of soortgelijk) 
dragen die (nog) niet in dit onderzoek zijn te plaatsen. 

Bronnen: Indien niets is vermeld dan komend de gegevens uit de registers van 
geboorte, huwelijk of overlijden. 

Andere bronnen: 

1. Bilbiothèque Wallone 
Brief ontvangen door J.A.C. Lagaay, op 26.8.1943 geschreven door R. 
Blommaert, bilbiothecaris. Afschriften van 17 fiches betreffende naam Lagaaij 
uit Reçu membre de l’Eglise de Middelbourg, le 27 janvier 1643 par témoignage 
de l’Eglise de Biervliet. 

2. Aantekeningen uit de nalatenschap van Carla Alexandrina Wienecke, datering 
onbekend. 

3. Lidmatenregsiter Vlissingen, 1593-1810. 

Overbeeke-Lagaaij 
Alberdina/Albertina87 Cornelia LAGAAIJ (LA GAAY), geb. Vlissingen ca 1776, ovl. ald. 
12.3.1867, otr. ald. 5.2.1803 Abraham Gillis OVERBEEKE, geb. Middelburg ca 1779, 
schildersbaas, ovl. Vlissingen 5.1.182388. 
Uit dit huwelijk (OVERBEEKE): 

1. Marinus Johannes, geb. 7.9.1805. 
2. Maria Johanna, geb. ca 1808. 
3. Johannes Pieter, geb. ca 1811. 
4. Abraham Gilles, geb. ca 1816. 

Dubbelman-Lagaaij 
Pieternella LAGAAIJ, geb. ca. 1760, ovl. Vlissingen 28.1.1820, tr. Adriaan 
DUBBELMAN, schipper, geb. ca 1766. 
Uit dit huwelijk (DUBBELMAN): 

1. Anthonia, geb. Vlissingen 27/31.12.1769 

Sampon-Lagaaij 
Dina LAGAAIJ, ovl. voor 15.4.1818, tr. Jan SAMPON, geb. ca 1739, ovl. Colijnsplaat 
15.4.1818. 
Uit dit huwelijk (SAMPON): 

1. Louis, geb. ca 1780 
2. Willem, geb. ca 1779. 
3. Maria Pieternella, geb. Goes ca. 1776. 

 

                                                   
87  Albertina Cornelua Lagaaij doet belijdenis 31.12.1792 (Nieuwe Haven, Vlissingen). 

Bron: Lidmatenregister Vlissingen 1593-1810. 
88  Getuigen bij aangifte: Pieter Lagaaij en Adriaan Le Clercq. Op basis van deze getuigen is niet 

uitgesloten dat Alberdina een dochter is van Pieter Lagaaij (ABBBBAF). 
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Naam Gebeurtenis of vermelding Commentaar 

Abraham LAGAYE Ged. Cadzand 31.10.1790 Zn. van Pieter et de Cornelia de 
RUISTER. 
Bron 2 

Albertus Cornelis 
LAGAAIJ 

Geb. Vlissingen 12.5.1831  

Anna LE GAYE Ged. Maastricht 2.7.1638 Dr. van Daniël (moeder niet 
genoemd) 
Bron 2 

Anna LE GAYE Ged. Maastricht 9.9.1646 Verm. dr. van Daniël 
Bron 2 

Bartholomeus 
LAGAAIJ 

Geb. Vlissingen 12.5.1831  

Cathelijne 
LAGAIE 

Ged. Leid 6.10.1644 Dr. van Jan 
Bron 2 

Catherine LE 
GAYE 

Ged. Amsterdam 2.8.1628 fille de François et Catarine 
DESCHAMPS 
Bron 2 

Corneil Francois 
LAGAAIJ 

Ovl. Vlissingen 2.5.1879 Geboren te Nieuport, partner 
van Anna Elisabeth de HEER, 
zn. van Jean Baptiste Louis 
LAGAAIJ en Maria Josephina le 
BOUCK. Corneil is 67 jr oud bij 
overlijden 

Cornelis LA GAAI Met attestatie naar Oost-
Indië 

Bron 3 

Daniël LA GAY Geh. Maastricht 31.3.1669 
met Geertruyd van der 
HORST (weduwnaar). 

Kinderen: 
• Catherina, ged. Maatricht 

27.8.1670; 
• Daniël (geb. Maastricht 

23.12.1671/6.1.1672) 
• Catherine, (ged. Maastricht 

14.7.1673) 
Bron 2 

Daniël LE GAY Geh. Maastricht 4.1.1654 
met Catherina HUYTS (dr. 
uit het land van Gulick), 
weduwnaar. 
 

Kinderen: 
• Danyel, ged. M’tricht 

19.5.1655; 
• Geertruyt, ged. M’tricht 

10.11.1657 
Bron 2 

Dries LAGAEY Tol ontvangen Yersekeoord 
25.5.1492. 

In schip van Antwerpen 

Francois Lagaie  Bron 3 

François LE GAY entrerré Amsterdam 
9.9.1629 

Bron 2 

Jan DE LAGAY Vierschaar Yerseke 
14.10.1595 en 2.12.1595 

Lasonder 2881, Schepenacte 
Yerseke 
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Naam Gebeurtenis of vermelding Commentaar 

Janneke LAGAY Tr. Het Nieuwland 
12.3.173. ?? 

Tr. met Isac Bliek van HOEK. 
Bron: Aantekeningen vd Linden 
(Middelburg). Oorspr. Bron 
onbekend. 

Jean Baptiste 
Louis LAGAAIJ 

Ovl. Vlissingen 2.5.1879 Jean is de vader van overledene 
Corneil Francois Lagaaij (67). 
Jean gehuwd met Maria 
Josephina le BOUCK en eerder 
met Jeanna Catharina 
TEBRONE 

Jeanne LA GAYE Ged. Gouda 10.12.1645 Dr. van Abraham La Gaye 
Bron 2 

Johanna LAGAAIJ Geb. Vlissingen 
4.4/9.4.1800 

Onecht kind van Cornelia 
Johanna LAGAAIJ. 
Get. Elisabeth de VISSER. 
Dopen Walcheren voor 1811. 

Johannes LAGAY Aangetekend Maastricht 
28.11.1666 

J.m. van Maastricht, geh. 
Maastricht Geertrui MERKES, 
j.d. van Linder. 
Bron 1 

Johannes LE 
GAYE 

Ged. Maastricht 22.5.1641 Zn. van Daniël en Maycken 
RITSHEM 
Bron 2 

Joost Leendert 
LAGAAIJ 

Beg. Vlissingen 24.9.1804 Zn. van Henderik LAGAAIJ. 
Bron: Begraafregister Vlissingen 

Kattrina LE GAYE Ged. Maastricht 25.1.1643 Dr. van Daniël (moeder niet 
genoemd) 
Bron 2 

Maria LAGAEY Tr. Bergen op Zoom Willem 
ROSS 

Willem ROSS, j.m. uyt 
Schotland, sold. in de comp. van 
De Villegas, in garn.. Bergen op 
Zoom, tr. 2.4.1732, otr. 
14.3.1732 Maria LAGAEY, won. 
alh., wed. van Joris 
MAGDANIEL. 
Bron Jaarboek CBG, 1965, blz. 
108 

Maria LE GAY enterré Amsterdam 
13.1.1672 

Wed. Jacques de LESPOUL 
Bron 2 

Marinus LAGAAY Tr. Terneuzen 
16.11/8.12.1754 

Marinus LAGAAY, van Axel, met 
Anna VERPLANCKE van 
Biervliet. 
Bron: Aantekeningen vd Linden 
(Middelburg). 
Oorspronkelijke bron onbekend. 
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Naam Gebeurtenis of vermelding Commentaar 

Mathias LE GAY Geh. met Judith (Junies) 
JUIGNÉ. 

Kinderen: 
• Jacques (ged. Lehancourt 

24.2.1669) 
• Catherine (ged. 30.11.1670 

Lehancourt, Saint Quentin, 
ovl. 17.9.1674) 

• Daniël (ged. Lehancourt (Saint 
Quentin.) 27.11.1672 

Bron 2 

Pieter LAGAAY Begr. Vlissingen 18.8.1774 Zn. van Willem LAGAAIJ. 
Bron: begraafregister Vlissingen 

Sander Adriaan 
LAGAAIJ 

Ovl. 19.9.1860 (36 jr) Ouders onbekend (niet in acte). 
Geboren in Vlissingen. 
Overleden aan boord het Ned. 
Barkschip Pieter. Hij is 
overleden aan de gevolgen eener 
slijmberoerte. In register 
Vlissingen 1860. 

W. L. Lagaaij Geb. 4.11.1926, plaats 
onbekend 

 

Willem LAGAAIJ Beg. Vlissingen 22.2.1804 Bron: Begraafregister Vlissingen 

Willem LAGAAIJ Beg. Vlissingen 20.6.1806 Zn. van Henderik LAGAAIJ. 
Bron: Begraafregister Vlissingen 

Willem LAGAAIJ Geb. Vlissingen 7.12.1864  

A. LAGAAY Ovl. Rotterdam 22.7.1886 Bron: familieberichten CBG. 
Ondertekening A.A. Lagaay 

Maria LAGAAY Opheffing onder curatele 
stelling per 3.12.1928 
(Rotterdam) 

Bron: familieberichten CBG. 

Johannes 
LAGAAIJ 

Ovl. (54 jr) Arnhem 
23.10.1963 

Bron: familieberichten CBG. 

Antonetta 
LAGAAY 

Ovl. Sittard (datum onb.) Bron: familieberichten CBG. E.v. 
B.P.M. SCHÖNBERGER 

Juliana Johanna 
Margaretha 
OOSTERWIJK-
LAGAAIJ 

Ovl. 22.10.1999, geb. 
30.4.1938 

Bron: familieberichten CBG.  
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Index89 

                                                   
89  In de index is geen onderscheid gemaakt tussen al de vormen waarin de naam Lagaaij is 

geschreven. Alle familieleden (uitgezonderd als ze optreden als doopgetuige) zijn opgenomen 
onder LAGAAIJ, met vermelding van het geboorte- en overlijdensjaar, alsmede de code die is 
gebruikt in dit boekwerk. 

A 

ABRAHAMSEN (huwelijksgetuige) 20 
ACKERDIJK (doopgetuige) 25 
ADRIAENS 20 
AELBERS 28 
ALBERTS 25 
ALBREGTS 28 
AMMEFLARS 22 
AMMESLAG 22 
ANDRIESSEN 71, 97 
ARDENNE 85 
ARNELL 81 
ARNIEU (huwelijksgetuige) 22 

B 

BADER 46 
BAKKER 74 
BARENDRECHT 65 
BARGE 76 
BARTELS 19 
BEMMEL 91 
BERG 80 
BEVAN 99 
BLANC 93 
BLOK 47 
BODE 95 
BOENDERS 28 
BOER 29 
BOK 56 
BOON 95 
BORST 93 
BOUCK 159, 160 
BRAAM 77 
BRANDES 70 
BRASEM 34 
BREE (doopgetuige) 25 
BREEJEN 92 

BRINKMAN 67 
BRONKHORST 85 
BROUWER 44, 50, 94 
BROWNE 50 
BRUIJN 28 
BURGER 95 
BUSSCHE 29 
BUURKAPPIJ 28 

C 

CARRIÈRE 34 
CAWOOD 100 
CHERNER 52 
CLAESZEN (doopgetuige) 20 
CLERCQ 26 
CLOPPENBURG (huwelijksgetuige) 20 
CORNELIS (doopgetuige) 20 
CORNELIS (huwelijksgetuige) 20 
CRISPIJNS 20 

D 

D’HONT 98 
DAALEN (doopgetuige) 25 
DALEN (doopgetuige) 25 
DAMEN 80 
DAVIDS 92 
DEBRA 92 
DEERING 103 
DEIJL 92 
DEKKER 29 
DENT 91 
DERWEY (doopgetuige) 22 
DESCHAMPS 159 
DOES 69 
DOESBURG 94 
DORAN 52 
DROBBERGE 20 
DROBBERGEN (huwelijksgetuige) 20 
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DRUBBELS 22 
DUBBELMAN 158 
DUDA 67 
DURME 59 

E 

EELSINK 65 
EIJBERGEN 69 
EIJCK 46 
ELVIN-JENSEN 100 
ENDE MEIJDERTS 100 
ENDE MEIJNDERTS 97 
ES 28, 95 
ESKILDSEN 70 
ESTOURGIE 79 

F 

FERNHOUT 95 
FREDERIC 59 
FRIEND 65 

G 

GALLAS 33, 34 
GARSKE 86 
GELEYNS 22 
GERLINGS 79 
GIVENS (doopgetuige) 20 
GLAISTER 53 
GOETHEM 59 
GOOSEN 73 
GORE 52 
GOVERS 66 
GRIFFITHS 99 
GRINZPAN 50 
GUNDERSEN 90 

H 

HAAN 35 
HANCKAR 33, 34 
HARDER 56 
HARINCK 97 
HARPER 25, 26 
HARPER (doopgetuige) 25 
HARTOG 97 
HAVER (doopgetuige) 20 
HAYLEY 52 
HAZE 62, 67 
HEAP 53 
HEER 159 

HEIDE 34 
HEIJ 67 
HEIJINK 35 
HEKMA 66 
HILST 35 
HOECKE 20 
HOECKE (doopgetuige) 20 
HOEK 28, 160 
HOGENBOOM 31 
HÖLTKE 92 
HONDIUS 37 
HOOGVLIET 26 
HOORN 76 
HORN 28 
HORST 159 
HOUTHUIJSEN 94 
HOUTOP 25 
HOUTTOP (doopgetuige) 25 
HUIJGENSE 20 
HUIJSMAN 84 
HUIJSSEN (doopgetuige) 25 
HUYTS 159 

I 

IJZERLOOY 86 
IMANSEN 22 
INGELSE 61, 67 

J 

JACOBS 23 
JAGER 93 
JALINK 36 
JANS 22 
JANS (doopgetuige) 22 
JANS (huwelijksgetuige) 20 
JANSEN 50, 53, 80 
JANSSEN 20 
JAPHET 100 
JOERIAENS 19 
JOOSSEN 81 
JORISSEN 35 
JUERDAENS 19 
JUIGNÉ 161 
JURDAENS 19 
JURGENS 56 

K 

KAMP 90 
KEIJER 43 
KERKHOFF 67 
KESSENICH 34 
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KLEMKERK 73 
KLERCK 26 
KLERCK (doopgetuige) 28 
KLERK 19, 26 
KLERK (doopgetuige) 25 
KLINK 46 
KOCK 25 
KOENDERS 67 
KOK 25 
KOPPEJAN 74 
KOSTEN 82 
KROEZE 67 
KROON 56 
KRÜGER 91 
KRUIJK 90 
KRUISEM 28 
KUCHLER 90 
KUGEL 43 
KUYPER 105 

L 

LA SEUR 90 
LAFEBER 33, 34 
LAGAAIJ 

Abraham 160 
Abraham (1655 - ), ABBA5 20 
Abraham (1790 - ) 159 
Abraham Albertus (1814 - 1862), B/ 59 
Abraham Albertus (1846 - 1900),  A/E 37 
Abraham Albertus (1849 - ), C/C 94 
Abraham Albertus (1886 - 1959), C/BF 90 
Abraham Albertus (1894 - 1979), A/EG 54 
Abraham Albertus (1915 - 2000), A/ECA 50 
Abraham Albertus (1920 - 1964), C/CB1 95 
Abraham Napoleon (1877 - ), B/BA 61 
Adria(a)n (1630 ca - 1666), ABBB 22 
Adriaan (1698 - ), ABBBB2 22 
Adriaan Martinus (1910 - 2000), C/BDB 77 
Adriaan Michael (2001 - ), D/BCBD1 100 
Adriana (1833 - 1903), ABBBBAFDD 29 
Adriana Johanna (1879 - ), A/F2 56 
Aegtje (1635 ca - voor 1668), ABBAB 20 
Aernout (1648 - 1675?), ABBAC 22 
Alberdina Cornelia (ca 1776-1867) 158 
Albertus Cornelis (1831 - ) 159 
Albertus Johannes (1872 - 1947), E/B 102 
Alexander Johan (2001 - ), B/BBAAA1 65 
Alice Mary (1973 - ), A/ECDAA 52 
Angeline Catharine (1846-1847), 

ABBBBAFD8 28 
Anna (1638 - ) 159 
Anna (1789 - ), ABBBBACB1 25 
Anna (1802 - ), ABBBBACB2 25 
Anna Dorothea (1884 - 1968), A/FF 56 
Anna Maria (1850 - 1913), A/G 57 

Anna Maria (1872 - 1942), A/BA 35 
Anna Maria (1875 - ), A/AB 34 
Anna Maria (1880 - 1880), A/F3 56 
Anna Maria (1881 - 1904), A/F4 56 
Anna Maria (1884 - 1969), A/EA 43 
Anne Margot (1955 - ), A/EBAA 46 
Anne-Claire (1991 - ), A/AAAB1 34 
Anneke Ellen (1928 - ), A/EBC 47 
Anthonie Hendrik (1919 - 1986), A/ECD 50 
Anthonij (1818 - ), ABBBBAFC6 27 
Antoinette ( - ), A3 19 
Antonetta ( - ) 161 
Ava Caroline (2004 - ), B/BBAAA2 65 
Bartholomeus (1831 - ) 159 
Bethany Millicent (1988 - ), A/ECD4 52 
Bob (1948 - ), C/BHC 94 
Caroline Marcella (1959 - ), C/CBCB 95 
Caroline Thérèse (1881 - 1965), B/BD 67 
Cathelijne (1644 - ) 159 
Catherina (1670 - ) 159 
Catherine (1628 - ) 159 
Catherine (1670 - 1674) 161 
Catherine (1673 - ) 159 
Charles Albertus (1854 - 1908), B/B 61 
Charles Albertus (1907 - 1942), B/BBA 63 
Christina Eline (2003 - ), D/BCBD2 100 
Christina Louise (1963 - ) C/BFBA 91 
Clasina Wihelmina (1778 - ), ABBBBACA1

 25 
Corneil Francois (ca 1812 - 1879) 159 
Cornelia (1672 - 1700), ABAAA 19 
Cornelia (1877 - 1943), C/B1 71 
Cornelia Johanna 160 
Cornelis (1622 ca - 1728), ABBBB 22 
Cornelis (1677 - 1720 ca), ABBACA 22 
Cornelis (1722 - ), ABBBBAA 25 
Cornelis (1757 - ), ABBBBAC3 25 
Cornelis (1769 - ), ABBBBAC4 25 
Cornelis (1916 - ), C/BDE 84 
Cornelis Catharinus (1883 - 1943), C/BE 86 
Cornelis Johannes (1842 - 1911), A/B 34 
Cornelis Leendert (1917 - 1917), C/BE1 86 
Cornelis P. (1625 ca - 1662 ca), ABBA 20 
Daniël 159 
Daniël (1671 - ) 159 
Daniël (1672 - ) 161 
Danyel 159 
Dina ( - voor 1818) 158 
Dina (1732 - ), ABBBBA5 24 
Dina Adriana(1812 – 1885), ABBBBAFC327 
Dries (1492) 159 
Elisabet (1657 - ), ABBA7 20 
Elisabeth (1891 - 1966), C/B9 71 
Elisabeth (1909 - 1973), C/BDA 76 
Elisabeth (1928 - ), C/AA2 70 
Elizabeth (1712 ca - ), ABBACAA 22 
Else Margaretha (1950 - ), C/BDEB 86 
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Elsje Anna C. (1955 - ), D/BCBA 99 
Emma ( - ), A/B4 35 
Emma Louise (1956 - ), A/EBAB 46 
Ernest Albert (1970 - ), C/BHAC2 93 
Eugenie ( - ), C/BDCBB 81 
Femke Petrea (1962 - ), B/BBABB) 66 
Franciscus (1918 - 1939), C/BDE6 74 
Francois 159 
François ( - 1629) 159 
Frans (1946 - ), C/BDEA 85 
Frederique ( - ), C/BDCBA 81 
Geertruyt 159 
Gerrit (1924 - ), C/AAA 70 
Gillian Elisabeth (1979 - ), C/BDCAA 81 
Harm Martin (1946 - ), C/BDBB 79 
Helena Elisabeth (1919 - ), C/BEB 88 
Henderik 160, 161 
Hendrick (1753 - 1831), ABBBBACB 25 
Henriette Carolina (1960 - ), D/BCBC 100 
Henriette Joh. W. (1910 - 1953), B/BBB 67 
Henrij Philippus (1824-1828), ABBBBAFC9

 27 
Hubertus Johan A. (1926 - ), D/BCB 98 
Hubertus Johan M. A. ( - ), D/BC 97 
Hubertus Johan M. A. (1896 - 1969), D/BC

 98 
Hubertus Johannis A. (1860 - 1918), D/B 97 
Huge (1657 - ), ABBA6 20 
Igor Christiaan (1974 - ), C/BHAC3 93 
Ilona Erica S. (1945 - ), C/BHA2 92 
Isaac (1864 - 1864), D/5 97 
Isaac Hubertus (1858 - 1860), D/1 97 
Isabella (1888 - 1889), D/B1 97 
Izaac (1780 -1861), ABBBBAFC 26 
Izaac Adriaan (1839 -1900), A/A 33 
Izaak (1845 - 1882), C/A 70 
Izaak (1882 - 1946), C/BD 74 
Izaak (1883 - ), A/F5 56 
Jaap (1924 - 1995), C/BFA 90 
Jaap (1947 - 1999), C/BCA3 74 
Jacob (1848 - 1918), C/B 71 
Jacob (1913 - 1980), C/BDC 80 
Jacob (1917 - 1984), C/BCA 73 
Jacob (1952 - ), C/BDCA 80 
Jacoba (1682 - 1687), ABAA3 19 
Jacoba Johanna (1896 - 1940), C/BJ 94 
Jacobus (1725 - ) ABBBBA2 24 
Jacobus (1729 - ), ABBBBA4 24 
Jacobus (1850 ca - ), C/4 69 
Jacobus Albert C. (1947 - ), C/BHAC 93 
Jacobus Arsène C. (1913 - 1990), C/BHA 92 
Jacobus Hubertus (1889 - 1953), D/BB 97 
Jacobus Johannes (1889 - 1958), C/BH 92 
Jacobus Martyn (1994 - ), D/BCBB1 99 
Jacques (1669 - ) 161 
Jan (1595) 159 
Jan (1645 - 1645), ABA2 19 

Jan (1753 - ), ABBBBAA2 25 
Jan (levenloos 1825), ABBBBAFC10 27 
Jan Alexander C. (1961 - ), B/BBAB1 66 
Janneke 160 
Jean Baptiste Louis 160 
Jean Louis F. (1921 - 1978), C/BHC 94 
Jeanne (1645 - ) 160 
Jesyna (1740 - ), ABBBBAG 29 
Joan ( - ), AB 19 
Joanne Jacomi (1983 - ), C/BDCAB 80 
Johan Hubertus (1956 - ), D/ABBB) 99 
Johan Peter (ca 1878 - 1911), C/AB 70 
Johanna (1800 - ) 160 
Johanna (1829 - ), ABBBBAFDC 29 
Johanna Pieternella (1878-1878), E/5 101 
Johanna Susanna (1877 - 1961), A/BB 35 
Johanna Susanna A. (1877 - 1959), A/AC 34 
Johanna Wilhelmina (1887 - 1960), B/BF 67 
Johannes 160 
Johannes (1641 - ) 160 
Johannes (1650 - ), ABBA4 20 
Johannes (1876 - ), E/4 101 
Johannes (1878 - 1926), C/B2 71 
Johannes (1886 - 1963), A/EB 44 
Johannes (ca 1909 - 1963) 161 
Johannes Adriaan (1868 - 1868), D/6 97 
Johannes Cornelis (1845 - 1845), A/4 31 
Johannes Cornelis (1848 - 1899), A/F 56 
Johannes Cornelis (1888 - 1968), A/FG 56 
Johannes Cornelis (1905 - 1976), A/FAA 56 
Joost Leendert ( - 1804) 160 
Jospehine (1956 - ), A/AAAA 34 
Kattrina (1643 - ) 160 
Kees (1926 - ), C/BFB 91 
Lawrence Michael (1990 - ), C/BFBAA 91 
Leendert (1909 - 1910), A/FA2 56 
Leendert (1914 - 1925), A/FA3 56 
Leendert (1923 - ), C/CBC 95 
Léon Romain (1955 - ), C/BDCB 81 
Lilian Alexandra M. (1942 - ), C/BHAA 92 
Lodewijk (1893 - ), E/Q 104 
Lodewijk Chr. (1842 - 1924), E/ 101 
Lodewijk Christiaan (1904 - ), E/BB 104 
Louis (1880 - 1882), B/B3 61 
Louis Christiaan (1816 - 1883), C/ 69 
Louis Christiaan (1853-1854), A/8 31 
Louis Christiaan (1873 - 1924), C/AA 70 
Louis Christiaan (1880 - 1953), C/BC 73 
Louis Christiaan (1892 - 1980), C/CB 95 
Louis Christiaan (1929 - ), C/CBD 95 
Louis Christiaan (1945 - 1963), C/BCA2 73 
Louis Christiaan (1956 - ), C/CBC1 95 
Louis Christiaan (1983 - ), D/BCAC2 74 
Louis Johan Peter (1884 - 1949), D/BE 67 
Louisa C. (1886 - 1963), E/M 104 
Louise ( - ), A4 19 
Luke Hubertus (1995 - ), D/BCBB2 99 
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Maillyaerts ( - ), A 19 
Margaretha (1938 - 1999) 161 
Margot Henriëtte (1961 - ), C/BDE3 84 
Margrietta ( - ), AA 19 
Marguérite Hélène Fr. (1944 - ), C/BDBA 79 
Maria 160 
Maria ( - ) 161 
Maria ( - 1672) 160 
Maria (1675 - ), ABAAB 19 
Maria (1891 - 1940), A/E5 37 
Maria Albertina (1894 - ), C/CC 95 
Maria Catharina (1921 - ), C/CBB 95 
Maria Catherina (1926 - ), A/EBB 47 
Maria Elizabeth (1916 - 1999), A/ECB 50 
Maria Engelina (1901 - 1976), E/BA 103 
Maria Johanna (1782 - ), ABBBBACA2 25 
Maria Louisa (1827 - 1873), ABBBBAFDB

 28 
Maria Martina (1914 - ), C/BDD 82 
Maria P. (1855 - 1897), A/I 57 
Maria Pieternella (1810 - 1870), 

ABBBBAFCB 28 
Maria Pieternella (1879 - 1890), E/6 101 
Maria Pieternella (1889 - 1890), E/14 101 
Maria Pieternella (1889 - 1960), A/F8 56 
Maria Theresia E. (1916 - 1985), C/BHB 93 
Marianne Frederika (1978 - ), B/BBAA2 65 
Marinus 160 
Marinus (1642 - 1691), ABAA 19 
Marinus (1896 - 1896), E/18 101 
Marinus Johan (1924 - 2003), D/BCA 98 
Marion ( - ), D/BCA2 98 
Marion (1952 - ), C/BFAA 90 
Martine (1918 - 1959), A/BCB 36 
Mary (1904 - ), A/BCA 36 
Mary Catherine (1985 - ), A/ECDA3 52 
Mathias 161 
Maud Octavi (1994 - ), A/AAAB2 34 
Maureen Patricia (1951 - ), A/ECDB 53 
Mechteld Carla H. (1964 - ), B/BBABC 67 
Michelle ( - ), D/BCA3 98 
Michiel Boudewijn (1937 - ), B/BBAB 66 
Nancy (1918 - 1986), A/ECC 50 
Oliver Pieter (1984 - ), A/ECDA2 52 
Paul (1946 - ), A/ECAB 50 
Paulus (1660 - ), ABBA8 20 
Pieter ( - 1774) 161 
Pieter (1605 ca - 1640 ca), ABB 20 
Pieter (1736 - 1780/1789), ABBBBAF 26 
Pieter (1782 - 1860), ABBBBAFD 28 
Pieter (1808 - 1883), A/ 31 
Pieter (1874 - 1938), A/AA 33 
Pieter (1878 - 1939), A/FA 56 
Pieter (1879 - 1934), A/BC 35 
Pieter (1882 - 1882), E/9 101 
Pieter (1887 - 1972), A/EC 47 
Pieter (ca 1923 - 1977), A/AAA 34 

Pieter Edmund (1944 - ), A/ECDA 52 
Pieter Michiel A. (1975 - ), B/BBAAA 65 
Pieter Willem (1995 - ), A/AAAB3 34 
Pieternella (1836 - 1857), ABBBBAFD5 28 
Pieternella (ca 1760 - 1820) 158 
Pieternella J. (1871 - 1874), E/1 101 
Pieternella Wilhelmina ( - ), ABBBBACE 26 
Rietje ( - ), E/BBA 104 
Rob (1956 - ), C/BFAB 91 
Robert (1924 - 1975), A/EBA 46 
Robert John ( - ), D/BCA1 98 
Robertus (1878 - 1940), B/BB 62 
Robertus Alexander (1935 - ), B/BBAA 65 
Samuel (1600 ca - 1657), ABA 19 
Sander Adriaan (1823 - 1860), ABBBBAFC8

 27 
Sander Adriaan (1824 - 1860) 161 
Sander Henrij P. (1861 - 1861), D/3 97 
Siemkje Klaaske N. (1942 - ), C/BCAA 74 
Sonja Marianna (1943 - ), A/ECAA 50 
Susanna Johanna (1843 - 1865), A/3 31 
Susanna Johanna A. (1862 - ), D/D 100 
Suzanna (1981 - ), C/BCAC1 74 
Suzanna Charlotta (1852 - 1932), B/A 59 
Suzanna Johanna (1892 - 1898), A/E6 37 
Tanneken ( - ), ABBAA 20 
Viviane Jacqueline B. (1967 - ), C/BHACA

 93 
Walda Jacoba (1889 - 1966), A/ED 53 
Walda Wilhelmina M. (1940 - -), A/FAAA 56 
Wesselina Hendrika C. (1891 - ), C/CA 94 
Willem 161 
Willem ( - 1806) 161 
Willem ( - 20.6.1806) 161 
Willem (1660 - 1686), ABBB1 22 
Willem (1695 - 1764), ABBBBA 23 
Willem (1726 - ), ABBBBAC 25 
Willem (1752 - ), ABBBBAA1 25 
Willem (1752 - ), ABBBBACA 25 
Willem (1774 - ), ABBBBAF1 26 
Willem (1778 - ), ABBBBAF2 26 
Willem (1821 - 1899), D/ 97 
Willem (1839 - 1915), ABBBBAFD6 28 
Willem (1864 - ) 161 
Willem (1958 - ), A/AAAB 34 
Willem Adriaan (1967 - ), D/BCBD 100 
Willem Christiaan (1874 - ), E/3 101 
Willemijna Hermina (1784 - ), 

ABBBBACA3 25 
LAGAEY (doopgetuige) 25 
LAGAY (doopgetuige) 25 
LAMBRECHTS 101 
LAT 54 
LAWRENCE 36 
Le BLANC 93 
LEEPER 100 
LEEUWENKAMP 46 
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LEFFIN 86 
LENOUTS (huwelijksgetuige) 22 
LESPOUL 160 
LIEVENSE 23 
LIEVENSE (doopgetuige) 24, 25 
LIGHTENING 91 
LINDE 92 
LOENHOUT 105 
LOOIS 28, 57 

M 

MACHIELSE 74 
MAGDANIEL 160 
MANHS 34 
MANNÉ 25 
MARQUENIE 59 
MASKLUN (doopgetuige) 25 
McLENNAN 56 
MEER 73 
MEERTENS 61 
MEIJDERTS 100 
MEIJER 97, 100 
MEIJNDERTS 97 
MEINDERTS 100 
MERKELBACH 61 
MERKES 160 
MERKESTEIJN 94 
MEY 63 
MICHIELS VAN KESSENICH 34 
MIJTTENAERE 29 
MOERMAN 91 
MOORE 50 
MOSSELMAN 22 
MOSSELMANS (doopgetuige) 25 
MULLER 91 
MUNNEKE 90 
MUSKUS 70 
MUTS 93 
MUZERIE 35 

N 

NEDERPELT 66 
NIEHORSTER 50 
NIEWZWAAG 74 
NIJHOFF 67 
NISPEN 88 
NUGTEREN 46 

O 

O’FLAHERTY 99 
ODEMS 105 

OLDENDORFF 35 
OLSSON 54 
OMMESLAGH 22 
OOSTERWIJK 161 
OVERBEEKE 158 

P 

PAMPIERMOLE 95 
PAULUS 33 
PAUW GERLINGS 79 
PIERSSENS 28 
PIETERSE (doopgetuige) 24 
PIETERSEN 23 
PIJLISER 92 
PLANTENGA 37 
POELEMANS 57 
POOL 74 
POWELL 52 
PRINCE 29 

R 

RANST 104 
RIEMENS 97 
RITSHEM 160 
ROO (doopgetuige) 22 
ROOIJ 56 
ROOSE 25 
ROS 50 
ROSS 160 
ROZEBOOM 73 
RUESINK 95 
RUISTER 159 

S 

SALE (doopgetuige) 25 
SALIJ 25 
SALIJ (doopgetuige) 25 
SALLY 25 
SAMPON 158 
SANDE 56, 71 
SAVAGE (doopgetuige) 22 
SCHAGEN 94 
SCHEFFER 80 
SCHEPPERS (doopgetuige) 20 
SCHIESS 100 
SCHILDEN 94 
SCHOK 56 
SCHÖNBERGER 161 
SCHUIJL 84 
SEEGERS (doopgetuige) 20 
SEGERS 20 
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SEGERS (doopgetuige) 20 
SEGERS (huwelijksgetuige) 20 
SEINE 95 
SEUR 90 
SIEVERDINK 47 
SIMONS 25 
SLIM 77 
SNIEKERS 98 
SNIJDERS 53 
SNOEP 81 
SOMBEEK 44 
SOMMERVILLE (doopgetuige) 20 
SONNEVELD 47 
STREEFKERK 104 
SWAAGER 102 
SWART 56 

T 

TEBRONE 160 
TEESEN 57 
TEFSEN 104 
TERWINDT 79 
TERWOGT 98 
THEESSEN 57 
THELING 94 
THOMASSEN 47 
TIMMERMAN 104 
TORLEY DUWEL 35 
TORREN 28 

V 

VADER 88 
VELDE 19 
VELDERMAN 63 
VELTMAN 104 
VEN 67 
VERBELEN 104 
VERBRUGGE 101 
VERHAGE 94 
VERHOEFF 31, 35, 50 
VERMEULEN 95 
VERMIJS 28 
VERPLANCKE 160 
VERSLUYS 94 
VIS 65 
VISSER 93 
VISSER (doopgetuige) 160 
VLIET 98 

VOGEL 100 
VOLMAR 47 
VOORDE (doopgetuige) 20 
VOORTHUIS 74 
VORNHOLT 34 
VREDE 25 
VRIES 28 
VROESOM 35 
VROESOM DE HAAN 35 
VUIJK 56 

W 

WALLAST 103 
WAUTELEERS 94 
WESTHOEVE 82 
WETERING 56 
WEYER 50 
WICKSE 19 
WIENECKE 63 
WILLEMS 19 
WILLEMSEN (doopgetuige) 20 
WILTJES (huwelijksgetuige) 22 
WINASE 19 
WIXKSE 19 
WOLTERBEEK 47 
WOUDE 62, 67 
WOUTERSEN (doopgetuige) 26 
WOYTYNIAK 67 
WULFFTEN PALTHE 36 
WYNNE 33, 34 

Y 

YPMA 65 

Z 

ZEITLER 52 
ZEITLER-LAGAAIJ 

Louisa Leona Elaine (2004 - ), A/ECDAA1
 52 

ZEVENBERGEN 66 
ZIETSE 86 
ZOGETSCHOE (doopgetuige) 25 
ZOMER (doopgetuige) 25 
ZUURKAPPIJ 28 
ZWAANSWIJK 95 

 


