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Van de werkgroep 

 

Via deze uitgave willen we u melden dat afgelopen tijd er een wisseling van 
het secretariaat heeft plaatsgevonden. Viola van Vossen heeft om gezond-

heidsredenen gemeend haar functie als secretaris neer te leggen. Voor het 

vele werk wat ze daarvoor heeft gedaan zijn we haar zeer dankbaar. We 
willen graag onze nieuwe secretaris aan u voorstellen: Ruud Wahlbrinck uit 

Brakel, in deze uitgave en uiteraard ook op onze website vindt u de verdere 

gegevens voor post, telefoon en e-mail. Wij wensen hem een goede tijd toe 
in de werkgroep. Tot slot willen we alvast verklappen dat we vanwege ons 

25-jarig bestaan als Stichting een speciale jubileumuitgave willen maken. 

Kent u nog personen met schrijftalent, of heeft u dat zelf, we houden ons 

als redactie van ons periodiek graag aanbevolen. Op deze wijze willen we 
historische verhalen voor het nageslacht bewaren. Veel leesplezier met deze 

uitgave.  

 
--------- 

 

Jan van Brakel 
 

 

Dominee Hei(j)nius en zijn Poederoijene vrouw Dirckje van Veen 

maken hun testament en Dirckje legateert geld aan de arme mensen in 

Poederoijen 

 

In het Rechterlijk Archief van Poederoijen1 is een verklaring te lezen van 
notaris J. Brouwer, namens Dirckje van Veen opgesteld, waarin zij een-

malig een bedrag aan geld schenkt t.g.v. de arme mensen in Poederoijen, 

met de toevoeging dat haar erfgenamen het beste kunnen oordelen aan wie 

dit geld besteed kan worden. Haar verklaring luidt als volgt: 
Dirckje Caspers van Veen heeft in haar testament den 16 april 1705 

gepasseerd, voor mij notaris Johan Brouwer  verclaert te legateren aen 

soodanige erme menschen tot Poederoijen, als waer aen haer erfgenaemen 
best sullen oordelen besteet te sijn, eens de somme van van tweehondert 

gulden, ses maenden nae haer overlijden te betalen.           J. Brouwer” 
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Een heel mooi en sociaal gebaar van Dirckje om de arme inwoners uit haar 

geboorteplaats te gedenken in hun armoede. Ook in het dorp Poederoijen 
waren in de tijd dat Dirckje deze handeling verrichtte veel echt arme 

mensen en getuige oude diaconierekeningen werd door een aantal mensen 

dan ook vaak om ondersteuning gevraagd bij de kerk. Een dergelijk gebaar 

als Dirckje deed lezen we ook van de welgestelde Adelijke Joffr Cornelia 
van Ysendoorn á Blois, in het jaar 1630 bewoonster van huize Metz te 

Poederoijen. Ook zij vermaakte bij testament van 23 februari 1673 

honderdenvijftig caroli guldens2 die op rente gezet moesten worden aan de 
kerk en armen van Poederoijen, waarvan honderd gulden bestemd was tot 

onderhoud van de kapel of kerk en vijftig gulden voor de armen. Verder 

met de conditie dat hiervan ook een nieuw zwart rouwkleed gekocht moest 
worden dat bij haar begrafenis over haar kist gespreid moest worden en 

hierna ten gebruike moest worden gesteld bij het begraven van de arme 

inwoners van Poederoijen. De diaconie had zelf echter de geldelijke midde-

len ook niet en dus maar weinig om uit te delen. De collecten in de zondagse 
kerkdiensten brachten vrijwel niets op, dus konden zij die hulp nodig 

hadden hiervan niet worden onderhouden. 

Maar interessant is ook om eens na te gaan wie die eerder genoemde, 
geboren en getogen Poederoijense en niet onbemiddelde, predikantsvrouw 

Dirckje van Veen eigenlijk wel was. Zij was een dochter van de financieel 

welgestelde Casparus van Veen en Deliana, dochter van Cornelis Jaspers 
zo blijkt. Op 29 april van het jaar 1672 verklaren de schepenen van Poede-

roijen dat in de Heerlijkheid van Poederoijen geen mensen zijn met vermo-

gen en dat zij zelfs hun verponding (belasting) en andere landsmiddelen 

niet kunnen betalen, noch op orde houden, een uitzondering hierop zijn de 
reeds eerder genoemde Joffr. van Ysendoorn, bewoonster van huize Metz 

en Caspar Pieterszn van Veen, de vader van Dirckje. Kort voor 6 maart 

1679 is Casparus van Veen overleden wat blijkt uit een akte in het 
Rechterlijk Archief van Poederoijen3 waar staat te lezen:  

“Dirck Janszn. Naijen, onzen medeschepen, Antonis Coolhaes ende 

Gijsbert Ariën Baijense te samen mannen ende mombours (voogden) 

haarder huisvrou-wen, hebben in qualité, als mede erfgenamen van zaliger 
Casparus van Veen, in leven schout dezer Vrije Heerlijckheijt voor een som 

van 1248 gulden haar gerechte drie vijfde parten getransporteert aan de 

Drossaart van Poederoijen”.  
 

Op 21 juli van het jaar 1684 wordt Casparus  nog eens genoemd, als 

zijnde “gewesene curator over de van zaliger Cornelis Janszn” en dat de  
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Drossaart van Poederoijen, Peter Schook,“vermits overlijden van Casparus 

van Veen tot verdere reddinge des boedels ende inninge der schulden, als 
anders, geauthoriseerd ende gecommitteert heeft den schout Cornelis 

Dirckszn. ende Dirck Janszn Naijen” .  

 

Het gezin van Casparus van Veen bestond uit vijf kinderen, Adriana, 
Reinartje, Anna, Jenneke en Dirckje, dus allemaal dochters, zodat deze tak  

Van Veens´s in Poederoijen  in mannelijke lijn niet werd doorgezet. 

De laatste en jongste uit dit gezin Dirckje schonk het legaat aan de 
Poederoijense armen, zij was gehuwd met Johan Heynius, predikant te 

Poederoijen en van  mei 1684 tot aan zijn overlijden op 23 augustus 1685 

predikant te Gameren. Deze predikant niet te verwarren met dominee 
Heisius die van 1640 tot 1645 predikant was te Poederoijen. 

Dominee Hei(y)nius was vanaf augustus 1682 predikant te Poederoijen, 

maar zoals het in de afscheidsbrief van Poederoijen staat verwoord:  

“Niet kunnende wonen onder ons wegens de geringheid der huijsinge en  
’t onvermogen onser plaetse om een bequame wooninge te bouwen”,  

gedateert 29 april 1684, ouden stijl stijl (zie “Tijdrekening” aan het einde 

van het artikel). Op tweede pinksterdag 19 mei 1684 werd ds Heynius, door 
ds Kaskee uit Zaltbommel, bevestigd als predikant te Gameren. Bij deze 

bevestigingsdienst was zo’n grote schare van mensen, hoofdzakelijk uit 

Zaltbommel aanwezig dat het kerkgebouw van Gameren deze niet kon 
bevatten. Op 23 augustus van het jaar 1685 maken dominee Johan Heynius 

en zijn Poederoijense vrouw Dirckje van Veen voor de Hoge Bank van 

Zuilichem hun testament, dat ook op deze datum is gedateert4 . In de notulen 

van de classicale vergadering van 11 en 12 mei 1686 worden de namen van 
de predikantsweduwen genoemd die dan nog in leven zijn en hierin wordt 

ook het volgende vermeld: “De wed. van ds Heinius, die weduwe geworden 

is den 23 aug……”. 
 

 

 

 
 
Fragment uit het 
testament van ds 
Heinius en zijn vrouw 

Dirkje van Veen. 
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Dit zou inhouden dat het testament gemaakt moet zijn in 1685, op de dag 

van overlijden van de dominee, maar mogelijk hebben zij hun testament al 
enige dagen voor zijn overlijden laten opmaken. Het domineesechtpaar had 

blijkbaar geen kinderen want zij testeren hun nalatenschap op de kerken 

van Gameren en Nieuwaal, een neef van de dominee en op de zusters van 

Dirckje.mIn dit testament staat o.m. het volgende te lezen:  
”Hij ds Heynius aen eene sware quetsure te bedde leggende doch sijn vijff 

sinnen ende verstant wel machtich sijnde, overdenckende te samen de 

broosheijt des menschelijken levens” etc. 
Voor zichzelf stellen zij in dit testament vast om als een legaat te hebben, 

houden en erfelijk en eeuwiglijk te bezitten op de langstlevende een som 

van tienduizend gulden alsmede “alle den huijsraet ende inboedel, item 
gout, silver, ende gemunt en ongemunt, uijgesondert de cleederen en wat 

tot een ieders lijff behoort”. 

Verder vermaakt dit echtpaar aan de kerken van Gameren en Nieuwaal resp. 

honderdvijftig gulden en vijftig gulden. Sara Peters en Pieter Janszn krijgen 
ieder vijftig gulden toebedeeld alsmede ook vijftig gulden aan het 

innocenten (onnozele) zoontje van laatstgenoemde. Aan hun neefje Johan-

nes Na(e)ijen vermaakt het echtpaar tweeduizend gulden “met deszelfs 
bibliotheecq ende alle sijns testateurs boecken.” Dit onder voor-waarde dat 

zijn moeder Adriana van Veen, gehuwd met Dirk Na(e)ijen te Poederoijen, 

later wonende te Andel, gedurende haar gehele leven rente zal trekken, mits 
dat zij haar voorn. zoontje Johannes Naeijen zal laten studeren in de 

theologie, teneinde ook predikant te kunnen worden. Ook heeft ds Heijnius 

gewild dat zijn neef Quirijn Pijnakel zodanige lijfrenten zal hebben “als op 

zijn lijff ten comptoire (bank) van Gorninchem sijn beleijt”, instuerende 
verder den voorschr, zijn neef Quirijn Pijnakel, tot zijn universelen 

erfgenaam. Dirckje van Veen wenst verder dat haar zuster Reinartje, 

gehuwd met Wouter Gerarts, uit testatrices goederen zal hebben een legaat 
van vijfduizend caroli guldens met conditie dat na overlijden van Reijnartje 

de vijfduizend gulden zullen komen op haar kinderen zonder enige detractie 

(korting). Het echtpaar legateert verder op hun  zuster resp. schoonzuster 

Adriana, gehuwd met Dirck Janszn Naeijen een som van drieduizend 
gulden, mits die zullen devolveren (verloop zullen hebben) als de vijf-

duizend gulden van haar zuster Reinartje. Verder legateert zij aan Jenneke 

Naeijen, de dochter van Dirk Naeijen. Het on-mondige kind van haar zuster 
Anna van Veen, gehuwd geweest met Gijs-bert Baijense, ontvangt duizend 

gulden mits die zullen devolveren als de voorschr. Vijf-, drie-, en 

tweeduizend gulden, secluderende (uitsluitende) 
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het voorschreven kind van Anna van Veen van haar verdere nalatenschap. 

Ook vermaakten Dirckje en haar man in hun testament nog vijftig gulden 
op hun zuster Jenneke van Veen, gehuwd met Pieter Hennickszn. Waar-

mede dezelve van de erfenis secluderende (buitensluitende), instituerende 

verder haar zusters met name Reynartje en Adriana van Veen tot haar 

erfgenamen. Aan het einde van het testament staat:  
”Ds Heynius en zijn vrouw Dirckje verklaren dit hun testament te wezen”. 

 

Wat de, in het begin van dit testament, genoemde quetsure, of mogelijk 
ernstige ziekte van ds Heinius en waarvan hij te bed lag was, is uit de 

kerkelijke acta van de Gamerse kerk niet op te maken en ook de acta van 

de classis Bommel zwijgen hierover. Na zondag 9 juli 1685, de laatste  
kerkdienst die ds Heinius die dag heeft verzorgd, stoppen echter plotseling 

alle mededelingen over hem en komt zijn naam ook niet meer voor in de 

vergaderingen van de classis Bommel. Dominee Heinius is mogelijk een 

ongeval overkomen waardoor hij ernstige verwondingen heeft opgelopen 
en hij het bed moest houden. Zoals in het begin van het testament wordt 

vermeld en is hij wellicht hieraan ook overleden. Zijn vrouw Dirkje is 

overleden na het opmaken van de verklaring waarin zij legateert aan de 
armen in Poederoijen, 

dus na 16 april 1705, 

maar de juiste datum 
van haar overlijden 

heb ik niet kunnen 

achterhalen. 

  
Fragment van de 
verklaring waarin Dirkje 
van Veen twee honderd 
gulden schenkt aan de 
armen van Poederoiijen. 
 

 

Tijdrekening 

Bij de datum 29 april 1684, afscheidsbrief Poederoijen, staat vermeld:  

“ouden stijl”. De benaming  oude stijl en nieuwe stijl geven het onder-

scheid aan tussen de Juliaanse en de Gregoriaanse kalender. 

De overgang van de Juliaanse, vernoemd naar Julius Ceasar, naar de 
Gregoriaanse, Paus Gregorius de XIII, kalender vond officieel plaats op 

4 oktober 1582, de volgende dag had als datum 15 oktober 1582 een 
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correctie  van 11 dagen. Deze overgang vond niet overal tegelijk plaats, in 

protestantse gebieden duurde het wel tot het jaar 1701 aleer de nieuwe 
Gregoriaanse kalender werd aanvaard en in gebruik was. In de provincie 

Gelderland vond deze aanpassing  plaats op 30 juni 1700. Net als in de 

gehele provincie Gelderland gingen ook in het dorp Poederoijen de mensen 

op bovengenoemde datum ‘s avonds naar bed om de volgende dag, met als 
datum 12 juli weer wakker te worden. In vele 17e  en 18e  eeuwse acta staan 

daarom vaak bij de data zowel de oude als nieuwe stijl vermeld omdat beide 

systemen in gebruik waren. 
 
Bronnen: 
1 Regionaal Archief Rivierenland (RAR) (v/h Streekarchief Bommelerwaard), Rechterlijk  

  Archief van Poederoijen, arch 3189 inv. 50. Verklaring notaris Brouwer t.a.v Dirkje van  
  Veen. 
2 Gouden munt met de beeltenis van Karel de Stoute, met een waarde van twaalf gulden,  
  later een zilveren munt met een waarde van tweegulden en vijftig cent. 
3 RAR. Rechterlijk Archief van Poederoijen, arch. 3189 inv. 4 folio 16. 
4 RAR. Rechterlijk Archief van de Hoge Bank van Zuilichem, arch. 3186 inv. 678 fol 78 v,  
  79 en   80. 
  RAR. Archief van de Classis Bommel van de Nederlandse Hervormde Kerk, arch. 3153  

  inv. 15    

   ------------- 

 

Jan van Loopik 
 

 

Zuilichemmers in Michigan 

 
Voor veel mensen in Nederland, en zeker in het rivierengebied, was het 

geen beste tijd zo net na het midden van de 19e eeuw, er was al enkele jaren 

en aardappelziekte aan het woeden en sommige mensen moesten zelfs 
honger lijden. De Zuilichemmer Gerrit van Loopik, net 24 jaar geworden, 

had zo het een en ander gehoord over het “Nieuwe Land” aan de andere 

kant van de oceaan en besloot daar zijn geluk eens te gaan beproeven. Vele 

Hollanders waren hem al voorgegaan en zouden hem nog volgen. In het 
vroege voorjaar van 1855 stapte Gerrit op de zeilboot genaamd “Von 

Bosse” met als doel Noord-Amerika, waar hij op 9 mei 1855 in New York 

voet aan land zette, na een reis van zo’n zeven weken.  
Gerrit was enige tijd eerder naar Haaften gegaan maar kwam oorspronke-

lijk uit Zuilichem waar hij op 9 januari 1831 was geboren als zoon van Peter 

van Loopik en Catharina Leijdens. Elizabeth van Lith, later ook wel als 
“Van Lett” geschreven, was samen met Gerrit vanuit Haaften, op hetzelfde 

6 



schip naar Noord-Amerika gegaan.Vanuit New York gingen zij samen 

verder naar Michigan, naar de streek waar ds Albertus Van Raalte enkele 
jaren eerder, in 1847, de kolonie “Holland” had gesticht. Ze gingen in een 

deel van het in 1838 gestichte “Ottawa Township” wonen dat in 1863 de 

naam van “Grand Haven” zou krijgen.  

                   
Grand Haven ligt in het westen van de staat Michigan, aan het Lake 

Michigan. Gerrit trouwde hier met Elizabeth van Lith in december 1855. 

Ze kregen tien kinderen waarvan er twee kort na de geboorte zijn overleden. 
Gerrit Van Lopik, zoals hij zijn naam toen schreef, werd een prominent lid 

van de in 1855 opgerichte First Christian Reformed Church.  

Gerrit en twee van zijn zonen, Peter en Antony, begonnen in 1880 een 
kruidenierswinkel en een handel in allerlei andere goederen, “ Van Lopik 

& Sons” in Grand Haven op de hoek van de Washington Street en de Se-

cond Street. In dit pand op 135 Washington Street zat later het “Hostetter’s 

News Agency”. In 1885 verhuisde het bedrijf naar 209 Washington Street. 
Toen Gerrit in 1890 stopte gingen Peter en Antony verder onder de naam  

“G. Van Lopik & Company”. 

In 1895 ging de zaak naar de overzijde van de straat, naar een pand dat na 
de brand van 1889 opnieuw was opgebouwd. De firma was nu gevestigd op 

206 Washington Street. De zaak werd in 1907 overgenomen door Gerrit 

Ekkens, een zoon van Wibbe Ekkens en Katharina Van Lopik en kleinzoon 
van Gerrit Van Lopik, en door Arie Van Toll en veranderde de naam van 

“Van Lopik & Co” in die van “ Van Toll & Ekkens Grocery Store” op. In 

1913 stapte Van Toll eruit werd Gerrit alleen eigenaar van de kruideniers-

winkel. Een deel van zijn activiteiten was het maken van kaas. Hij ventte 
die uit op een vaste route, zelfs nog toen hij in 1953 met zijn zaak was 

gestopt. Hij had niet alleen in de omgeving klanten, maar in de gehele 

Verenigde Staten. In de regio stond hij dan ook bekend als de “Cheese 
King” (Kaaskoning). Gerrit Ekkens was bijna 40 jaar alleen-eigenaar 

geweest van “Ekkens Grocery Store”, van 1913 tot 1953.  

Tien jaar later, aan het begin van 1963 is hij overleden, 84 jaar oud.  

 
Gerrit en Elizabeth Van Lopik komen in 1894, als ze bijna 40 jaar zijn 

getrouwd, hun families in Zuilichem en Haaften bezoeken. Op 10 septem-

ber 1894 komen ze echter weer in de haven van New York aan met de ” 
Spaarndam” van de Holland Amerika Lijn. Op 15 maart 1898 overlijdt 

Elizabeth en wordt begraven op Lake Forest Cemetery in Grand Haven. Op 

28 oktober 1899 hertrouwt Gerrit met Meetje van Drunen die in 1840 in 
 

7 



Zwijndrecht in Nederland, was geboren. Gerrit Van Lopik is op 19 april 

1907 aan de gevolgen van een long-
ontsteking en tuberculose in Grand 

Haven overleden.  

 

Op 19 november 1869 gaan vanuit 
Zuilichem de arbeider Gerrit Ariën 

van Woerkom en zijn vrouw Jenneke 

Bracht, met hun vier kinderen, Ariën, 
geboren te Zuilichem op 20 december 

1860, Hendrik, geboren te Zuiliichem 

op 4 februari 1864, Pieter, geboren te 
Zuilichem op 6 februari 1865 en Hen-

drika Geertruij, geboren te Zuilichem 

op 19 september 1867 naar Grand 

Haven. Hun gegoedheid was “behoef-
tig” en de vermoedelijke reden van 

vertrek was “potverbetering van hun bestaan”. Gerrit Ariën was geboren 

Zuilichem op 15 januari 1828 en Jenneke in Kerkwijk op 11 december 
1838. Ze waren op 24 februari 1860 in Zuilichem getrouwd. 
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Zoon Hendrik, in Amerika “Henry”, gaat eerst in de De Spelder super-

markt werken en daarna bij Gerrit Vanden Bosch, die één van de eerste 
kledingwinkels in Grand Haven had. Later werd Henry ingehuurd door de 

Enterprise Clothing Company in het centrum van Grand Haven. Een paar 

jaar daarna sloot hij zich aan bij De Central Clothing Company van Peter 

Van Lopik, die één van de grootste winkels in de omtrek had. Peter van 
Lopik was een zoon van Gerrit en Elizabeth Van Lopik, die dus ook uit 

Zuilichem kwamen. 

De Central Clothing Company op 212 Washington Street, van Peter Van 
Lopik werd gereorganiseerd en Henry werd een partner in het bedrijf.  

 

In 1931 werd het bedrijf ontmanteld en Van Woerkom ging alleen verder 
als “Van Woerkom’s Men’s Shop” in 126 Washington Street tot 1934. 

Hendrik “Henry” was getrouwd met Johanna “Anna” Kruidenier, die op 12 

februari in Nederland was geboren en naar Holland, Michigan kwam toen 

ze vijf jaar oud was. Henry overlijdt op 1 augustus 1939 en zijn vrouw Anna 
op 19 maart 1951. Ze zijn op Lake Forest Cemetery in Grand Haven begra-

ven. Op deze oude begraafplaats liggen vele mensen begraven waarvan de 

wortels in Nederland liggen, zoals Gerrit Ariën en Jenneke Van Woerkom 
en ook Gerrit en Elizabeth Van Lopik.  
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Bij de zilveren bruiloft van Gerrit Arien van Woerkom en Jenneke 

Bracht. 

   “And it is for Mr. en Mrs. G.A. van Woerkom. 

 Oh, My God, Dirk, it is their silver wedding anniversary notice. 
 

Van Ddezen week heboen wy genoegelyke week gehad daar wy onzen 

zilveren bruiloft mochen veiren. De Heere zy geprezen dan Hy niet een van 

ons kroost heeft weggenomen. Onze acht kinderen waren alleen 
tegenwoordig. Een harelijk zegen werd ons door hen toergewenscht, ook 

namelyk de  de anyl alyke schaar, die aanwezig was. Wy zeggen hun dank 

voor hunne hefde aan ons bewezen. Wy werden nog meer vereert toen het 
muziekcorps enverwachts voor de deur stond te spelen. Na den tyd 

genoegelyk gesleten te hebben, weerd ons Psalm 134:3 toegezonegen en 

toen werde een hartelijk gebed tot den troon Gods gezonden door Rev. 

R.Duiker.             MR. & MRS. G.A. VAN WOERKOM, Grand Haven Mich.”  
 

Op 13 oktober 1865 ging ook naar Grand Haven de arbeider Roelof van 

Oort, geboren te Zuilichem op 20 juni 1826, met zijn vrouw Hendrika 
Schaap, geboren te Zuilichem op 2 september 1832 en hun kinderen Dirkje, 

geboren te Zuilichem op 29 april 1853, Pietertje, geboren te Zuilichem op 

20 september 1855, Dirk Bernardus, geboren te Zuilichem op 3 augustus 
1858 en Anna, geboren te Zuilichem op 10 juni 1865.1  
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Ze behoorden ook tot de “mindergegoede” en gingen om “verbetering van 

hun bestaan”. Volgens schrijven aan hun familie hebben beide zich geves-
tigd in de staat Michigan, in de kolonie Nieuw Holland alswaar ze als 

arbeider werkzaam zijn tegen een beloning van f. 3,50 per dag. Dirkje van 

Oort trouwt later in Grand Haven met de weduwnaar Aart van Tol.  

 
Samen met zijn broer vertrekt ook de in Brakel wonende dagloner Huibert 

van Oort, geboren in Zuilichem op 18 juli 1824, met zijn kinderen Anna 

Bernarda, geboren te Brakel op 22 februari 1845, Jantje, geboren te Brakel 
op 9 september 1848, Dirk, geboren te Brakel op 3 maart 1851, Lousia 

Janna, geboren te Brakel op 8 maart 1854, Lodewijk, geboren te Brakel op 

11 janauari 1860 en Huibert Johannes, geboren op 24 maart 18632.  
Zijn vrouw Jantje van Hemert, geboren in Brakel op 30 november 1822, 

was op haar 41e verjaardag, 30 november 1863 overleden. 

 

 
 

 

 
 
Pilgrim Home 
Cemetery, Holland, 

Michigan. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Leendert van Oort, geboren te Brakel op 14 februari 1838 vertrekt op 13 

oktober 1865 ook met zijn ooms Roelof en Huibert mee naar Noord-
Amerika. Leendert was een zoon van Johannes Bernardus van Oort, over-

leden in 1839 en Antje de Bruin, overleden in 1838 en was bij zijn 

grootmoeder, Anna Leonora Petronella Telligman de Bisperode, weduwe 

van Dirk van Oort, overleden in 1852, in Zuilichem grootgebracht. 
Op 20 april 1866 volgt een broer van Roelof en Huibert, de fabriekswerker 

Dirk Adrianus van Oort, geboren op 23 februari 1820. (Hij was op 22 

december 1865 uit Parijs gekomen.) 
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Ook hij behoorde tot de “mindergegoede” die voor “verbetering van be-

staan” de overtocht waagde. Dirk Adrianus van Oort trouwt met Christina 
Baraman (30 augustus 1829 - 8 december 1898) en overlijdt op 18 septem-

ber 1899. 

                                                                                           
            
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pilgrim Home Cemetery, 
Holland, Michigan. 
 
 

 

Geertruij Schaap, geboren op 17 april 1838 te Zuilichem, vertrekt op 11 mei 

1867 naar Michigan “om zich te voegen bij familiebetrekkingen”. 
Zowel Geertruij Schaap als haar zuster Hendrika, die met Roelof van Oort 

was getrouwd, waren onechte kinderen van Pietertje Schaap, weduwe van  

Ariën van Woerkom, overleden op 12 juli 1828. Ze waren beiden ook en 
(half)zuster van Gerrit Ariën van Woerkom. Volgens een schrijven aan haar 

moeder in Zuilichem, heeft Geertruij zich als diensbode verhuurd. 

 

De Zuilichemmers die hier tot de “mindergegoede” klasse behoorden 
hebben in het “Nieuwe Land”, daar in Michigan aan de andere kant van de 

oceaan, toch nog van de welvaart mogen proeven waar ze hier alleen maar 

van konden dromen. 
 

 
Bronnen: 
* Eigen archief en gegevens van Dirk de Leeuw uit Brandwijk. 
*Regionaal Archief Rivierenland (RAR), B.S. Zuilichem, Bev. Reg. Zuilichem  
*RAR. B.S. Brakel, Bev. Reg. Brakel. 

*Directory People Northwest Ottawa County, Wallace K. Ewing, Ph.D.   
  Tri-Cities Historical Museum 200 Washington Street Grand Haven, MI 49417. 
*A Chronological Directory of Industries, Businesses, and other Organizations in Northwest  
  Ottawa County 1808-1975, Wallace K. Ewing, Ph.D. Tri-Cities Historical Museum 200  
  Washington Street Grand Haven, MI 49417. 
*Lake Forest Cemetery, Grand Haven en Pilgrim Home Cemetery, Holland, Michigan. 
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Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door: 

 
 

 

MCD SUPERMARKT VAN HEEMSKERK 

E. P. van Ooijenstraat 5  -  5308 KD  Aalst 
Tel. 0418-671598 

 

 
HAIR FASHION LENY 

Dr. van Aalststraat 3   -   5308 KJ  Aalst 

Tel. 0418-672119 
 

 

EMTÉ SUPERMARKT DUIJZER 

Molenkampsweg 3   -  5306 VN  Brakel 
Tel.  0148-671287 

 

 
BERT DE VRIES. 

Garagebedrijf en tankstation 

Zalmstraat 2  -  Tel. 0418-671390  -  5306 GJ  Brakel 
 

 

GOVERT GRANDIA 

Groenten en fruithandel 

Jul. van Stolbergstraat 21  -  Tel. 0418-672334  -  5307 HH  

Poederoijen 

 
 

VAN GENDEREN 

Attent - Bakkerij 

Burg. Hobolaan 6a  -  Tel. 0418-671360  -  5305 CR  Zuilichem 
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