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Voorouders Laduk Amsterdam oude centrum
Welkom in Amsterdam, de stad waar voorouders van Marie Laduk hebben gewoond. Veel van die voorouders kwamen uit het
buitenland, op de vlucht vanwege hun geloof of op zoek naar geluk.
De vluchtelingen hebben een belangrijk steentje bijgedragen aan de groei van Amsterdam in de Gouden Eeuw. De stad was
toen een belangrijk knooppunt voor handel en politiek.
Bij onze voorouders spelen Nicolaes Ruts en zijn familie een belangrijke rol in dit deel van de geschiedenis. Nicolaes Ruts is de
voorouder die geschilderd is door Rembrandt.
Met deze tour gaan we een beetje terug naar die tijd, de tijd van de Gouden Eeuw. Langs locaties die te maken hebben met
onze voorouders. Soms gaat het niet over de voorouder zelf, maar over een relatie. Dat zal vanzelf duidelijk worden.
Heel veel plezier!
28-1-2020, Henny van den Broek-Alsemgeest
De route begint op de brug tegenover het Victoria-hotel vlakbij het Centraal Station. Op de brug sta je het beste aan de kant
van het oude Centrum bij het water van het Damrak

Nicolaes Ruts
Het eerste schilderij dat Rembrandt in Amsterdam schilderde
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1-Nieuwe brug
Je staat nu op de nieuwe brug en als je met je rug naar het
station staat zie je voor je Het Damrak. Het water liep
vroeger helemaal door. De zeeschepen konden de stad
binnenvaren tot de huidige Dam.
Links kijk je op de achterkant van de huizen van de
Warmoesstraat, één van de oudste straten van Amsterdam.
In de 16e eeuw stonden in die straat de grootste huizen en
woonden er de rijkste Amsterdammers. Het was DE
winkelstraat van de stad en er vestigden zich veel
handelsfirma’s. De daar gevestigde kooplieden speelden een
belangrijke rol in de ontwikkeling van de haven en de handel
in Amsterdam.
Met de aanleg van de grachtengordel vanaf 1660 vertrokken
de rijke burgers naar de stadspaleizen en grote huizen aan
die grachten.
In de Warmoesstraat ligt een belangrijk deel van de
geschiedenis van onze voorouders.
Vanaf de brug ga je in de Nieuwebrugsteeg direct rechts de
Warmoesstraat in. Loop door tot nummer 39, nu een
restaurant

2-Warmoesstraat 39
Hier heeft de beroemdste dichter van ons land, Joost van den
Vondel, gewoond van 1597 tot ongeveer 1647. Daar had
Joost een zijdewinkel die eerst van zijn vader is geweest. De
winkel werd vooral door de vrouw van Joost gerund.
Het is heel waarschijnlijk dat onze voorouder Nicolaes Ruts
en Joost van den Vondel elkaar gekend hebben:
* Nicolaes was 14 jaar ouder dan Joost.
* Zij komen beide uit doopsgezinde Antwerpse families.
Antwerpen hoorde toen nog bij Brabant.
* Joost en Nicolaes zijn beide in Keulen geboren
* Beiden woonden na de vlucht uit Keulen in de
Warmoesstraat.
* Zij moesten vanwege hun geloof vluchten naar Amsterdam.
* De naar Amsterdam uitgeweken Brabanders leefden vooral
in en om de Warmoesstraat als een clan tussen de
Hollanders..
Misschien heeft Joost ook contact gehad met boekbinder Jan
Bartolomeusz die in 1596 even verder op in de Heintje
Hoeksteeg woonde.

Vraag 1:
Er zijn 52 voorouders van Marie Laduk geteld, die in
Amsterdam gewoond hebben. Hoeveel procent daarvan is in
het buitenland geboren?
A: 7 %
B: 25 %
C 51%
We gaan verder:
Passeer de Heintje Hoeksteeg en de Lange Niezel. Sla in de
Enge Kerksteeg linksaf naar het Oudekerksplein.
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3-Oude Kerk
De Oude kerk is met een leeftijd van meer dan 700 jaar het
oudste nog bestaande gebouw in Amsterdam.
De vrouw van Rembrandt, Saskia van Uylenburgh ligt hier
begraven. De door Rembrandt geschilderde Nicolaes Ruts is
hier ook begraven, maar we weten niet waar.
Nicolaes was overleden aan koudvuur in het been, een hele
nare infectie die vaak veroorzaakt wordt door een
verwonding.
In totaal zijn 44 familieleden in de Oude kerk begraven.
In de 17e eeuw zijn hier 5 voorouders gedoopt: Giertjen Jans,
Jan Hermansz Glaa, Davidt Jansz Butlaer, Heere Buttelaer en
Dirck Fredriks Helmers.
En Jean Machielsz le Duc en Trijntje Willems de Graaf zijn
hier in 1674 getrouwd.
Op het Oudekerksplein zie je ook de achtergevels van huizen
aan de Warmoesstraat. Bijgaande tekening van één zo’n
achtergevel is gemaakt in 1862. Zoek dat huis op (en niet
teveel door de ramen gluren ).
Loop nu naar de voorkant van dat huis in de
Warmoesstraat. Als het goed is sta je dan voor het huis dat
nu een Italiaans restaurant is..
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4- Warmoesstraat 93
Dit huis is vanaf 1630 bijna 90 jaar in de familie geweest en
had toen de naam "Sint Maarten". De koopman Jan
Bouteleur en Agneta Ruts woonden hier tot hun overlijden.
Daarna, in 1687, is dochter Cornelia in dat huis gaan wonen.
De Engelse naam Boteler werd hier vernederlandst als
Buttelaar, Boeteleur, Butler en nog diverse andere varianten.
Het verhaal gaat in de familie Laduk dat we afstammen van
een adellijk geslacht. Jaren gedacht dat dit dan wel Franse
adel moest zijn omdat ‘hertog’ ‘duc’ in het frans is. Maar
Leducq / Laduk is een algemeen voorkomende naam in
Frankrijk.
Misschien kom de edele afstamming wel uit Engeland via Jan
Bouteleur uit Sandwich. Jan stamt zo goed als zeker uit de
Eastry Boteler familie. Eastry, een dorp bij Sandwich, was 5
eeuwen lang, bijna geheel in het bezit van deze familie.
De avontuurlijke zoon van Jan en onze voorvader Davidt
Jansz Butlaer wordt op jonge leeftijd ook in dit huis vermeld.

Vraag 2:
Er wordt beweerd dat de sandwich, de dubbele belegde
boterham, door een kok bedacht is voor de graaf van
Sandwich. Maar waar heeft het dorp Sandwich zijn naam aan
te danken?
A: Zandige haven
B: Heks in het zand
C: Dorp tussen zandige stranden

Loop door naar de achterkant van het beursgebouw
nummer 110. Vlak daarvoor zie je aan de gevel nog een
monument voor Joost van den Vondel, die ook nog 5 jaar op
die plek heeft gewoond.

5- Warmoesstraat 110
Nu nr 110 – de achteringang van het beursgebouw:
(tegenover 123). Hier stond eerst een woonhuis met het
nummer 118 dat aan de achterkant doorliep tot aan het
Ammerack (Damrak). Isaac Ruts, koopman, is van 1695 tot
zijn dood 40 jaar later, eigenaar geweest van het huis “Het
Grijse Paert”. Isaac is een verwant en kleinzoon van Nicolaes
Ruts.
Het is wel voor te stellen dat de Warmoesstraat een
aantrekkelijke locatie was voor kooplieden in de gouden
eeuw. De handel kon tot de achterkant van de huizen met
schepen worden aangevoerd en met de katrollen aan de
gevels naar binnen worden getakeld.
Steek de straat over naar de huizen met de nummers 139 en
141.
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6- Warmoesstraat 139 en 141
We blijven in deze familiestraat. De nummers 139 en 141 zijn
ook van familieleden geweest: kinderen uit het eerste
huwelijk van onze voorouder Nicolaes Ruts.
In het kapitale pand nummer 139 woonde de welgestelde
koopvrouw, Susanna Ruts. Susanna was toen getrouwd met
een rijke koopman, Jan Boddens. Zij hebben vanaf 1625 9
jaar gewoond in “’t Huijs Doornick”.
Susanna wordt veel vermeld in de geschiedenis van het
schilderij dat Rembrandt van haar vader heeft geschilderd.
Misschien heeft zij opdracht gegeven voor het schilderij, of is
het na de dood van haar vader in haar bezit gekomen. In een
inventaris van haar inboedel uit 1636 heeft het schilderij
geen waarde gekregen, terwijl de andere schilderijen wel een
waarde hadden van totaal 3000 gulden. Na haar overlijden
wordt het schilderij weer vermeld: ‘een
conterfeyt schilderije van den ouden Nicolaes Rutz in een
swartte lijst’. Het schilderij wordt dan getaxeerd op 30
gulden.
Het schilderij is tot 1823 in het bezit gebleven van
nakomelingen van Susanna. Daarna is het verkocht aan de
koninklijke familie en nu is het onderdeel van de Frick
collectie in New York.
Nicolaes Romswinckel, een kleinzoon van Susanna woonde in
Rusland. Hij onderhield daar nauwe contacten met tsaar
Peter de Grote.
Susanna woonde naast haar broer, koopman Ysaac Ruts.
Ysaac woonde bijna 40 jaar in het grote huis nummer 141
met de naam ‘de Swarte Kat’.

Susanna Ruts
geschilderd door Dirck Dircksz Santvoort

Vraag 3:
Vraag: Susanna en haar man hadden in een tuin een
Closbaen. Wat is dit?
A: Een baan om met klompen op te lopen
B: Een baan voor een balspel
C: Lijnbaan: strengen garen werden met klos samengevoegd
tot touw
Loop door naar de achterkant van de Bijenkorf, de plek
waar het laadterrein een knik maakt. Tegenover de deur
van een restaurant
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7- Warmoesstraat achterkant Bijenkorf
Op deze lelijke plek stond eerst een prachtig huis, het huis
“De Baert” waar Nicolaes Ruts woonde tot zijn overlijden in
1638. Nicolaes had dit huis gehuurd.
Je zult wel gemerkt hebben dat Nicolaes zo’n beetje de
hoofdpersoon is op deze route, omdat hij geschilderd is door
Rembrandt.
Hij had 21 kinderen uit 2 huwelijken. De meeste van die
kinderen waren in Keulen geboren, 1 in Mülheim. Vanaf
1619 werden nog 5 kinderen in Amsterdam gedoopt. 14
kinderen bereikten de huwbare leeftijd.
Voordat hij rond 1617 in Amsterdam ging wonen heette het
huis in de Warmoesstraat “Sint Pieter”.
Nicolaes heeft zijn uithangbord “De Baert” waarschijnlijk
meegenomen uit Duitsland, omdat enkele van zijn kinderen
in Keulen in een huis met dezelfde naam zijn geboren.
Zijn hele leven werd beïnvloed door de tachtigjarige oorlog
met Spanje. Voor zijn geboorte was zijn doopsgezinde en/of
joodse familie al gevlucht van Antwerpen naar Keulen. En
ook Nicolaes moest jaren later met zijn gezin uit Mülheim bij
Keulen vluchten na de bezetting door Spinola. En zo is hij in
Amsterdam terecht gekomen.
Omdat hij op het schilderij van Rembrandt veel bont draagt
wordt verondersteld, dat hij koopman was in bont uit
Rusland. Zijn schepen die op de Archangel in het noorden van
Rusland voeren, hebben op de heenweg ook graan vervoerd..
In de periode van 1622 tot en met 1634 is Nicolaes Ruts
bevrachter geweest van zeker twaalf (grote) schepen die
naar de Archangel voeren. De schepen vertrokken uit de
haven van Amsterdam. Vanaf Texel werd in konvooi naar de
Archangel gevaren. Het schip 'Zwarte Kalf' dat door Nicolaes
was verzekerd, werd op weg van Archangel naar Livorno
gekaapt.
Enkele maanden voor zijn overlijden had Nicolaes flinke
schulden. Er werd toen bij de notaris een afbetalingsregeling
vastgelegd.
Loop de Warmoesstraat uit. Je komt dan op de Dam

8-Dam
Het gezin en aanverwanten van de in Groningen geboren
boekbinder Jan Bartolomeusz en zijn vrouw Aechtie Gerrits
woonden op de Damsluis, toen ook wel den Dam
of Middeldam genoemd: van begin 1600 tot na 1630.
Voorouder Giertjen Jans is vanuit dit huis getrouwd toen zij
trouwde met de boekverkoper Jan Janz Groesbeeck.
Misschien staat hun woning wel op bijgaande afbeelding uit
1611.

Vraag 4:
Op welke plek heeft de Damsluis gelegen?
A: Tegenover Madame Tussaud
B: Tegenover het paleis
C: Bij het monument op de Dam
Loop in het verlengde van de Warmoesstraat naar de
kruising tussen Nes en Damstraat
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9-Nes
De bij de Warmoesstraat 93 vermelde Engelse koopman Jan
Bouteleur (Butler) heeft voor zijn huwelijk met Agneta Ruts in
1623, 5 jaar in de Nes gewoond. In de bijgaande trouwakte
kun je dat zien in het licht gemarkeerde gedeelte. Jan en
Agneta hebben de trouwakte heel duidelijk ondertekend.
Jan was poorter van Amsterdam. Dat wil zeggen dat hij het
recht had om binnen de poorten van Amsterdam te wonen.
Je gaat de Damstraat in die na de brug overgaat in de Oude
Doelenstraat. Ga nog een brug over en sla rechts de
Oudezijds Achterburgwal in tot het Walenpleintje.

10-Waalse kerk
Als het goed is, zie je nu de Waalse kerk die vroeger ook wel
de Franse kerk werd genoemd. Deze van oorsprong
middeleeuwse kloosterkapel werd in 1586 bestemd voor de
Franstalige protestanten uit de Zuidelijke Nederlanden en
Frankrijk. De Hugenoten, zoals de Franse Calvinisten zich
noemden, waren hun leven niet zeker in hun thuisland.
In Valenciennes, de stad waar voorvader Michel Leducq is
geboren brak in 1562 het eerste gewelddadige verzet uit
tegen de geloofsvervolging. Enkele tot de brandstapel
veroordeelde protestanten werden toen op het nippertje
bevrijd. Maar na de herovering door de Spaanse
regeringstroepen moesten veel Hugenoten vluchten voor het
meedogenloze geweld van de Katholieke overheersers.
Eén van hen, de uit Condé in Frankrijk afkomstige Guillaume
du Pire, kleermaker was lidmaat van de Waalse Kerk. In 1594
krijgt hij toestemming van de Waalse kerk om naar Londen te
vertrekken. Die toestemming is om onbekende redenen
doorgehaald.
In de Waalse kerk zijn veel familieleden gedoopt, zoals
voorouder Jean Machielsz le Duc. Onder de Franstalige
familieleden bevonden zich opvallend veel vakmensen in de
textiel. Zij werkten vaak met dure stoffen en waren specialist
in ingewikkeld weefwerk. Jean en zijn vader werkten ook in
de textiel. De meesten zijn in de Jordaan gaan wonen en
werken.
Loop hierna door en passeer 2 straatjes. Je komt daarna bij
een bredere straat: Rusland
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11-Rusland
Volgens historici komt de naam Rusland hier van de Willem
Ruusschentuin die in 1403 al vermeld was. Door de
Amsterdamse humor heeft de straatnaam vast een andere
betekenis gekregen.
Bij de Waalse kerk hadden we het al over Guillaume du Pire
uit Frankrijk. Toen hij in 1590 trouwde met de uit het
Belgische Doornik afkomstige Catelijne Vaincre woonde hij
‘op ‘t Ruslant’.
Guillaume zal ongetwijfeld lid zijn geweest van het
kleermakersgilde te Amsterdam, een soort vakbond. Het
gilde had ook een sociaal doel. Zo kregen bij het
kleermakersgilde in Amsterdam alleen 'fatsoenlijke' zieken
een uitkering. Aan de 'Venus Ziekte of openbaare
krankzinnigheid' of aan ziektes opgelopen tijdens een
vechtpartij of dronkenschap werd door het Amsterdamse
kleermakersgilde geen stuiver gegeven.
Binnen het gilde werden ook prijsafspraken gemaakt.
Het kleermakersgilde had later een huis op de hoek van de
Spinhuisdwarsstraat, vlak bij het Rusland.

Vraag 5:
Als iemand niet bij het gilde werkte, maar wel (onder de
prijs) het vak uitoefende werd zo’n persoon een beunhaas
genoemd. Waar komt de term beunhaas vandaan?
A: Van het postorderbedrijf De Kleine Haas in Beuningen
B: Van mensen die stiekem in de ruimte van een schip (beun)
werkten
C: Van mensen die stiekem op zolder werkten
We gaan een stukje lopen:
Loop de Oudezijds Achterburgwal uit en ga aan het einde
voor het water rechts de Grimburgwal op. Loop dan
helemaal rechtdoor tot het Rokin. Steek het Rokin over. Sla
linksaf en ga dan rechts het Spui in. Op het Spui passeer je
de Kalverstraat en daarna sla je links af De Handboogstraat
in.

12-Handboogstraat
Jan Hermansz Glaa, huistimmerman en rooimeester van
Amsterdam, was tot 1658 eigenaar van huis en erf in de
Handboogstraaat met de achterkant tot de Voetboogstraat.
Jan bezat meerdere huizen in Amsterdam.
Amsterdam had in die tijd 3 rooimeesters in dienst. De
rooimeesters kregen een vergoeding van Amsterdam en
oefenden daarnaast nog hun gewone beroep uit. In het geval
van Jan Hermansz was dat dus het vak huistimmerman. Zijn
vader Herman Jansz is ook rooimeester geweest.
De taken van een rooimeester waren het rooien van
gebouwen, straten, wegen, grachten, gronden en erven. Met
het bepalen van de rooilijn en door het afbakenen van die lijn
kon men de gronden aanwijzen, die men nodig had voor het
bouwen, graven, etc.
Halverwege de 19e eeuw werd het werk van de rooimeesters
overgedragen aan bouwopzichters.
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Jan Harmensz is vanaf 1642 meer dan 25 jaar rooimeester geweest en zal daaraan een goede bijverdienste hebben gehad,
gezien zijn vele bezittingen. In zijn tijd, de Gouden Eeuw, had Amsterdam diverse grote bouwprojecten en stadsuitbreidingen:
De grachtengordel en de Jordaan; de bouw van kerken en het nieuwe stadhuis op de Dam.
We gaan nu naar een plek waar de moeder van Jan Harmensz Glaa heeft gewoond en waar hij een huis heeft gebouwd.
Loop de Handboogstraat uit tot de Heiligeweg en sla daar rechtsaf.

13-Heiligeweg
De Heilige Weg is de plek waar Jannetje Willems in 1603
woonde toen zij trouwde met huistimmerman Harmen Jansz.
60 jaar later kocht hun zoon, rooimeester Jan Harmensz Glaa
een tuin aan de Overtoomse weg. Dit is nu ook de
Heiligeweg. Het lag net buiten de fortificatie van Amsterdam.
Jan heeft daar een huis gebouwd, dat na zijn overlijden door
weduwe Heijltje Heere werd verkocht.
Op de afbeelding zijn beide locaties in het rood aangegeven.

Vraag 6:
Welk kinderliedje heeft met deze locatie te maken?
A: Schipper mag ik overvaren?
B: Varen, varen, over de baren
C: Schuitje varen, theetje drinken
Ga je voor het water linksaf de Singel op. Loop door tot de
Munttoren

14- Munttoren – Kalverstraat
Op de plek van de Munttoren stond vroeger de
Regulierspoort. Op de eerste afbeelding zie je hoe het er
uitzag toen Catelijne Vaincre daar in de buurt woonde. De
Belgische Catelijne woonde in de Kalverstraat en trouwde in
1590 met de Franse kleermaker Guillaume du Pire.
De poort ging zo’n 30 jaar later in vlammen op. Daarna werd
de munttoren gebouwd. De toren heeft zijn naam te danken
aan het feit dat er in de 17e eeuw in het aangrenzende
wachthuis tijdelijk munten werden geslagen. Vanwege de
Franse bezetting in diverse delen van het land was het in
1672 namelijk niet mogelijk om het zilver en goud naar de
muntplaatsen Dordrecht en Enkhuizen te transporteren.
Op de tweede afbeelding zie je de nieuwe Regulierstoren
staan, nu de Munttoren. Deze toren stond er al toen de
boekbinder en boekverkoper Jan Jansz Groesbeeck in 1629
samen met Pieter Fransz een pand erfde van zuivelkoper
Pieter Jansz. Misschien werkte Jan wel in het pand in de
Kalverstraat dat vlakbij de Regulierspoort lag en is hij gaan
wonen in het huis De Modderschuijt op de Nieuwezijds
Voorburgwal, dat hij ook kreeg uit de erfenis van Pieter
Jansz.
Jan Jansz Groesbeeck was in 1659 nog getuige bij het
huwelijk van zijn zoon Dirck met Mariken Ramerts. Mariken
woonde in de Kalverstraat.
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We gaan verder:
Steek over. Ga onder de Delfts Blauwe poort richting de
Vijzelstraat rechts. Loop voorbij het Pathé-theater tot de
Reguliersdwarsstraat. Sla linksaf die straat in.

15- Sint Pieterssteeg
Naast de Tattooshop op de Reguliersdwarsstraat 91 zie je
een hek met daarachter een onooglijk steegje. Het steegje
ligt achter het Tuschinski-theater. Op de afbeelding zie je dat
het steegje helemaal doorliep en er vroeger iets gezelliger
uitzag. De steeg moest wijken voor het Tuschinski-theater.
Meer dan 4 eeuwen geleden woonde Judith Willems du Pire
in deze straat/steeg toen zij trouwde met de Franse
Kaffawerker Jean du Pont. (Kaffa is een luxe stof.)
Op de hoek van deze steeg stond ooit de luxe broodbakkerij
Paul C. Kaiser. Deze bakkerij had verscheidene filialen,
waaronder in Den Haag. De bakkerij is samen gegaan met
Bakkerij Hus. De ouderen onder ons kennen de winkels van
Hus nog wel.

Vraag 7 (voor insiders):
Welke Loosduinse familieleden hebben gewerkt bij één van
deze bakkerijen?
A: Sjaan Alsemgeest
B: Jan Bruinewoud en Henny Alsemgeest
C: Nel Tousain

Loop de straat uit tot het Rembrandtplein, waar je
verderop nog een beeld van Rembrandt ziet.
Maar je hoeft niet zo ver door te lopen. Voor het
Rembrandtplein sla je rechtsaf naar het Thorbeckeplein.
Loop dat plein af tot de Herengracht waar je linksaf slaat.
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16-Herengracht
Ergens op deze hele lange Herengracht heeft Hans Ramaerts
gewoond. Hans was geboren in Antwerpen en hij was
diamantslijper en juwelier. De Herengracht gold als de meest
luxueuze woongracht van de stad. Een stukje terug – vanaf
de Vijzelstraat - ligt de beroemde Gouden Bocht met heel
veel statige woonhuizen.
In de grachtengordel, wat dichter bij de Jordaan, waren vanaf
het begin een flink aantal diamantsnijders, een paar juweliers
en een enkele goudsmid gevestigd.
Hans Ramaerts en zijn vrouw Elisabet Martens schreven nog
geschiedenis in de diamantwereld. In 1643 richtten zij een
compagnie op met een andere diamanthandelaar en een
koopman uit Antwerpen. Deze compagnie is als voorbeeld
gebruikt om het risico in de diamanthandel te spreiden.
Een zoon van Hans, diamantslijper Paulus, moest een
boedelinventaris op laten maken bij zijn scheiding in 1649. In
de beschrijving met 18 schilderijen wordt ook een schilderij
van Rembrandt vermeld: ‘oud mans tronije’ ter waarde van
42 gulden.
Loop nu door en ga verderop rechts naar de Utrechtse
straat. Loop voorbij de Keizersgracht.

17- Utrechtsestraat
Geertruijt Groesbeeck, een kleindochter van de
diamantslijper Hans Ramaerts woonde in 1682 in de
Utrechtsestraat toen zij trouwde met Heere Buttelaer.
Geertruijt is na haar huwelijk in de Jordaan gaan wonen.
Even verderop zullen we het nog een keer over haar hebben.
Deze drukke winkelstraat was in de tijd van Geertruijt nog
redelijk nieuw. De straat liep toen naar de Utrechtse poort en
daar dankt de straat zijn naam aan.
Ga verder in de Utrechtsestraat en ga linksaf over de brug
bij de Prinsengracht.
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18-Prinsengracht

De Oerol (Oryol) voor Astrakhan
We blijven nog even in de directe familie van Geertruijt Groesbeeck, die getrouwd was met Heere Buttelaer. De vader van
Heere was Davidt Jansz Butlaer, een echte avonturier, die waarschijnlijk in Rusland is gestorven.
Davidt en zijn vrouw Jannetje Jans Glaa, woonden alle twee op de Prinsengracht toen zij in 1658 met elkaar trouwden.
In zijn tijd waren de verhoudingen tussen Nederland en Rusland heel goed. De Russen maakten dankbaar gebruik van de
kennis van de scheepsbouw van de Hollanders. Zo woonde een aangetrouwde neef van Davidt in Rusland: Johan van
Sweeden. Johan was adviseur van de Russische tsaar. Davidt hielp Johan met de aanleg van een scheepswerf aan de rivier de
Moskwa en met het rekruteren van bemanningsleden in Nederland. Op die scheepswerf werd het eerste oorlogsschip van
Rusland gebouwd: de Oryol. Davidt was de kapitein op dit schip dat op 7 mei 1669 voor het eerst uitvoer. Het schip had 23
scheepslui, 35 soldaten en 22 kanonnen aan boord. Davidt voer uit met een wit, blauw en rood gekleurde vlag. En dit was de
eerste keer dat de huidige Russische vlag zo vermeld is in de historie.
In augustus 1669 werd schip en bemanning ingeschakeld bij de verdediging van Astrakhan tegen de rebellen. Butler, de
scheepsarts Termund, schuttersmaat Karsten Brandt en twee matrozen waren naar Astrakhan gegaan voor de bevoorrading
en troffen bij terugkomst een leeg schip. De bemanning was met een sloep vertrokken, omdat zij vonden dat de verdediging
aan de Russen moest worden overgelaten. Daarna vertrokken Butler en Termund naar de stad om zich bij de verdediging te
voegen. Butler en Termund werden gevangen genomen maar slaagden erin om te ontsnappen.
Het is onduidelijk wat er daarna met Davidt en het schip is gebeurd.
Maar de herinnering aan zijn schip leeft nog voort. Onder andere in een vaan op het admiraliteitsgebouw in St. Petersburg en
op een postzegel van de Sovjetunie.
In 1682 overlijdt de schoonmoeder van Davidt, de in het Duitse Oldenburg geboren Heijltje Heere in een huis op de
Prinsengracht. Haar man, de eerder vermelde rooimeester Jan Harmensz Glaa was 3 jaar eerder uit dat huis begraven.

Vraag 8:
Wat is de betekenis van de naam van het schip: Oryol?
A: Arend
B: Plaats op een eiland
C: Eerst (van de scheepswerf) gerold
Loop verder op de Prinsengracht tot de Amstel.
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19-Amstelsluizen
Als het goed is heb je nu een mooi zicht op de Amstel en
rechts op de Amstelsluizen. Dit zijn schutsluizen, gebouwd in
1673. Om de waterverversing van de getijrivier de Amstel en
de Burgwallen te verbeteren werden deze sluizen aangelegd.
Hiermee werd de sterk toegenomen vervuiling van Amstel en
grachten tegengegaan.
Dit stuk van de Amstel wordt ook wel de Binnen Amstel
genoemd
Mariken Ramerts, eerder weduwe van Dirck van Groesbeeck,
woonde toen zij in 1691 overleed op de “Binnenamstel tegen
over de groote schutsluijs”. Mariken was de dochter van
Hans Ramaerts, de juwelier op de Herengracht. En zij was de
moeder van Geertruijt Groesbeeck, die straks nog een keer
aan bod komt.
Loop nu links langs de Amstel
Ga rechtsaf de Magere Brug op
Sla over de brug linksaf
Loop langs de Amstel over de brug van de Nieuwe
Keizersgracht tot de Hermitage

20-Besjeshuis
Je staat nu voor het museum de Hermitage. Dit museum is
in 2009 begonnen als een dependance van de Hermitage in
Sint-Petersburg.
Het pand is in 1681 gebouwd door de Diaconie van de
Gereformeerde Gemeente als tehuis voor hulpbehoevende
bejaarden (eerst alleen vrouwen, vanaf 1719 ook voor
mannen). Oorspronkelijk droeg het gebouw de naam
Diaconie Oude Vrouwenhuis, in de volksmond 'Besjeshuis'
genoemd. De laatste bewoners vertrokken in maart 2007
naar nieuwbouw.
Op de stops hiervoor hebben we het al over Geertruijt
Groesbeeck gehad. In 1752 is Geertruijt op 86-jarige
leeftijd in het besjeshuis overleden. Het is wel heel
bijzonder voor die tijd dat zij zo oud is geworden. Zij kon dus
met recht een besje, een oude vrouwtje, worden
genoemd. Zij had 5 kinderen, waarvan twee dochters ook
zo’n hoge leeftijd hebben bereikt. Geertruijt is ‘om de hoek’
begraven.
We gaan nu naar die begraafplaats:
Sla voor het water rechtsaf op de Nieuwe Keizersgracht
loop rechtdoor. Voorbij het Wereldhuis op nummer 20 zie je
aan de rechterhand een parkje. Ga daar in.
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21- Locatie Sint Antonieskerkhof
Vlakbij de drukke weg een parkje waar je je moeie voeten
kunt laten rusten. Op de plek achter de bankjes lag vroeger
het Sint Antonieskerkhof. Het werd in 1640 geopend en was
bestemd voor hen die niet over eigen graven of eigen
grafkelders beschikten. De toegang lag aan de
Weesperstraat.
Op dit kerkhof werden tot 1665 ook pestslachtoffers
begraven. Vaak in een naamloos graf. Amsterdam is in de
jaren daarvoor diverse malen zwaar getroffen door
pestepidemieën.
Maar we kunnen ervan uitgaan dat Geertruijt Groesbeeck
wegens ouderdom is gestorven. Haar achterkleinkind Joannis
Laduk is in 1804 op deze plek begraven. Hij was overleden
aan ‘Uijttering’. Voor zover bekend zijn in totaal 26
familieleden op deze plek begraven.
Ga hierna weer terug naar de Nieuwe Herengracht en loop onder de tunnel door naar de Hortus Botanicus.
Ga daar linksaf de brug over en loop links in de Muiderstraat tot het huis naast Het Rembrandthuis, vlakbij het water.

22- Jodenbreestraat 4
De Jodenbreestraat 4 – het pand naast het Rembrandthuis –
is de locatie waar Rembrandt in Amsterdam is begonnen.
Toen hij van Leiden naar Amsterdam kwam, werd hij eerst
meester in het atelier van kunsthandelaar Hendrick van
Uylenburgh. Hij moest een paar jaar in Amsterdam werken
voordat hij lid kon worden van het gilde en zich als
zelfstandig kunstenaar in Amsterdam kon vestigen.
De Breestraat was toen het kloppende hart van de
kunsthandel, niet alleen van de stad, maar van de hele
wereld.
Na zijn huwelijk met Saskia van Uylenburgh is Rembrandt
eigenaar en bewoner geworden van het pand naast het huis
van Van Uylenburgh, het Rembrandthuis nu.
Het café op nummer 4, was de plek van het atelier van de
kunsthandelaar Van Uylenburgh. En vanaf de eerste dag dat
Rembrandt daar in Amsterdam was, heeft hij keihard
gewerkt. Hij schilderde portretten van rijke en belangrijke
burgers.
Het allereerste portret dat hij in 1631 schilderde was het
portret van onze voorouder Nicolaes Ruts. Ruts was een rijke
handelaar, die veel met Rusland handelde. Rembrandt heeft
Ruts geweldig geportretteerd. Je hebt het gevoel dat je
Nicolaes bijna tegenkomt. Maar ook is fantastisch uitgebeeld
wat voor kleding hij aan heeft. Het bont is bijna aaibaar met
die hele fijne haartjes.
Wat bijzonder hè, dat Nicolaes Ruts samen met Rembrandt in
deze ruimte heeft gezeten..
Vroeger heette deze straat de Breestraat.
De uit Antwerpen afkomstige Paschina Persoons woonde in
de Breestraat toen zij in 1641 trouwde met de uit Aken
afkomstige Jan Harmans Heffelt
Loop hierna door over het water in de Sint
Antoniebreestraat.
Tweede straatje links is het Zuiderkerkhof. Ga daar in.
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23-Zuiderkerk
In de Zuiderkerk zijn 13 familieleden gedoopt en 16
verwanten zijn hier begraven.
Als je de tour in Dordrecht hebt gedaan, heb je al iets geleerd
over voorouder Frans van Dorsten, een rijke lakenkoper.
Twee van zijn in Dordrecht geboren kleinkinderen zijn hier
begraven. Eén van hen, Jacobus Janse van Dorsten, is een
late leerling van Rembrandt geweest.
Opvallend is dat de moeder van Hendrikje Stoffels, met een
andere Jacob van Dorsten getrouwd is geweest. Hendrikje
Stoffels was de dienstbode en partner van Rembrandt.
De schilder Jacob van Dorsten is net als Rembrandt overleden
op de Rozengracht.

Vraag 9:
Je gaat straks door een straat met enkele struikelstenen. Wat
zijn dat?
A: Stenen die iets verhoogd liggen ten opzichte van andere
stenen
B: Messing steentjes met de namen van de huidige bewoners
C: Messing steentjes met de namen van vroegere joodse
bewoners
Loop links de Zandstraat in. De struikelstenen zie je bij huis
nr 13.
Aan het eind van de Zandstraat ga je rechts de
Kloveniersburgwal op.
Ga verderop links de brug over.
Over de brug ga je weer naar rechts en loop je door tot de
hoek van de Kloveniersburgwal en de Bethaniënstraat

24- Hoek Kloveniersburgwal-Bethanienstraat
Het raadsel van de gevelsteen.
Het leuke van voorouderonderzoek is, dat je soms
onverwachte puzzels krijgt om op te lossen. En zo’n
puzzelstuk bevindt zich op de zijkant van het huis op de
Kloveniersburgwal nummer 28, nu een massagesalon.
In 1603 woonde daar Herman Jansz, huistimmerman en
rooimeester van Amsterdam. Hij trouwde toen met Jannetje
Willems.
Meestal staat in een huwelijksakte wel vermeld uit welke
plaats de bruidegom en bruid afkomstig waren. Maar niet bij
Herman Jansz en Jannetje Willems.
Misschien zegt de gevelsteen wel iets over de afkomst van
Herman Jansz. Vroeger hadden de huizen geen nummers
maar namen, zoals dit huis met de naam “INT HUYS TE
BENTEM”.
Op de gevelsteen is het kasteel Bentheim afgebeeld. Dit
kasteel bestaat nog steeds en ligt bij Bad Bentheim in
Duitsland net over de grens bij Oldenzaal.
De gevelsteen dateert uit de eerste helft van de 17de eeuw
toen er veel Duitse migranten naar Amsterdam kwamen.
Maar wie is de Duitse immigrant die hier zijn gevelsteen
heeft geplaatst? Is dat Jan Nanningsz, die het pand in 1587
heeft gekocht? Is Jan Nanningsz de vader van Herman Jansz?
Of was er geen familierelatie en was Herman Jansz daar een
16

huurder of een leerling van Jan Nannningsz de timmerman?
Veel vragen waarop we nog geen antwoord hebben.
In Dordrecht woonden trouwens veel voorouders met de
achternaam Van Benthem. Vast met de oorsprong in dit
Duitse Bad Bentheim.
Loop nu verder over de Kloveniersburgwal tot de
Nieuwmarkt met het prachtige gebouw van de waag. Steek
daar schuin over naar de Keizerstraat.

25- Keizerstraat en Waag
In 1641 woonde de uit Aken afkomstige Jan Harmans Heffelt
in de Keizerstraat. Hij trouwde toen met de uit Antwerpen
afkomstige Paschina Persoons. Jan was kleermaker en hij zal
het mooie waaggebouw zo dichtbij wel heel vaak gezien
hebben.
Voor zijn tijd was het waaggebouw een stadspoort: de Sint
Antoniespoort. Maar in de 17e eeuw kreeg het toen bijna
200 jaar oude gebouw de functie van waag. En de
bovenverdiepingen werden ruimtes voor enkele gilden, die
ieder hun eigen toegangspoortje kregen. Zo ook het gilde van
de chirurgijns. Boven hun poortje staan de woorden
“Theatrum Anatomicum”. De poort gaat naar de ruimte waar
de Anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp is gehouden.
Rembrandt heeft daarvan in 1632 een schilderij gemaakt.
Het gebouw heeft daarna veel bestemmingen gehad en is
ontsnapt aan sloop voor een katholieke kerk en aan al te
wilde moderniseringsplannen. In 2014 is het gebouw
gerestaureerd omdat de fundering moest worden vervangen.
En ook omdat de buitenmuren van het gebouw heel erg
hadden geleden onder jarenlang wildplassen.
We gaan nu verder.
Loop een stuk rechtdoor over de Geldersekade naar de
kruising met de Prins Hendrikkade. Je ziet daar aan je
linkerhand de Schreierstoren liggen. Het laatste punt in de
route.
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26- De Schreierstoren
Als het goed is sta je nu op de Prins Hendrikkade bij de
Schreierstoren.
De rijke Jan Harmens Gla, rooimeester te Amsterdam,
verkocht in 1661 een huis en erf op de buitenkant (aan de
Prins Hendrikkade) rechts verderop bij het ‘nieuw Waels
Eijlant’.
Hier lag vroeger de oudste haven van Amsterdam bij de
monding van de Amstel, tussen de Dam en het IJ. De haven
had via de Zuiderzee toen een verbinding met de
Noordzee.
De Schreierstoren is de enige bewaard gebleven
verdedigingstoren van Amsterdam. De naam zou de toren
gekregen hebben, omdat op dit punt de vrouwen afscheid
namen van hun mannen die op reis gingen.
Misschien stonden Agneta Ruts en haar schoondochter
Jannetje Jans Glaa hier wel om hun zoon en man Davidt
Jansz Butlaer uit te zwaaien. De avontuurlijke Davidt, die
uitvoer om kapitein van het eerste Russische oorlogsschip
te worden.
De vader van Agneta, koopman Nicolaes Ruts heeft vast op
dit punt één van de 12 grote schepen zien vertrekken, op
weg naar de Archangel in Rusland.
Een mooi eindpunt….
Links zie je het Centraal Station weer

Vraag 10:
Nog een laatste vraag met een foto van de maakster van
deze route. Waar is de foto genomen?
A: Bij punt 2: Warmoesstraat 39
B: Bij punt 4: Warmoesstraat 93
C: Bij punt 22: Jodenbreestraat 4
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Antwoorden op de quizvragen
Vraag 1 (bij 2-Warmoesstraat 39)
Het juiste antwoord is B – 25%.
13 voorouders (5 geboren in Duitsland, 4 geboren in België, 3 geboren in Frankrijk en 1 in Engeland). Dat is dus 25%.

Vraag 2 (bij 4-Warmoesstraat 93)
Het juiste antwoord is A – Zandige haven
De naam is afgeleid van Sandwicæ wat letterlijk ‘zandige haven’ of ‘zandig handelscentrum’ betekent.

Vraag 3 (bij 6-Warmoesstraat 139 en 141)
Het juiste antwoord is B – Een baan voor een balspel
Het was een verharde baan voor een balspel. Een voorloper van Jeu de Boules en Klootspelen.

Vraag 4 (bij 8-Dam)
Het juiste antwoord is C – Bij het monument op de Dam
Bij opgravingen in 1911 was de fundering van de damsluis nog te zien. De fundering lag voor de huidige Bijenkorf, op de plek van
het monument.

Vraag 5 (bij 11-Rusland)
Het juiste antwoord is C – Van mensen die stiekem op zolder werkten
De term beunhaas is ontstaan in het kleermakersgilde. De term heeft te maken met het Duitse woord voor zolder ‘Beun’. Op
zolder kon niemand deze kleermakers bezig zien. Het woord haas werd toegevoegd, omdat ze soms als een haas moesten
vluchten. Vaak werkten de beunhazen onder de prijs. Zij werden ook wel beunnaaiers genoemd.

Vraag 6 (bij 13-Heiligeweg)
Het juiste antwoord is C – Schuitje varen, theetje drinken
"Schuitje varen, theetje drinken" heeft betrekking op de Overtoomse Vaart. Er waren vroeger veel pleziertuinen rond de
Overtoomse Vaart. Rijke ouders voeren met hun kinderen met een schuitje naar een pleziertuin buiten de stad, waar zij thee en
zoete melk met room nuttigden.

Vraag 7 (bij 15-Sint Pieterssteeg)
Het juiste antwoord is B – Jan Bruinewoud en Henny Alsemgeest
Jan Bruinewoud, de oudste zoon van Marie Laduk, heeft in zijn jeugd in Den Haag gewerkt bij Bakkerij Kaiser. Hij nam vaak
lekkers mee voor de familie thuis. Zijn nicht Henny heeft veel vakantiewerk gedaan bij Bakkerij Hus. (Sjaan en Nel hebben in
andere bakkerszaken gewerkt)

Vraag 8 (bij 18-Prinsengracht)
Het juiste antwoord is A - Arend
De afbeelding bij dit onderwerp is gemaakt door Coenraet Decker. Je ziet daarop de stad Astrakhan, waar Davidt heeft
gevochten. En voor de stad zie je het grote schip met nummer 12. Dat is de Oryol – oftewel “’t Schip d’Adelaer”. De Arend dus.

Vraag 9 (bij 23-Zuiderkerk)
Het juiste antwoord is C - Messing steentjes met de namen van vroegere joodse bewoners
Het zijn messing steentjes van 10 bij 10 cm gelegd ter nagedachtenis aan de Joodse bewoners van het huis, die tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord in concentratiekampen. Het is de bedoeling dat de wandelaar er niet
letterlijk, maar met hoofd en hart over struikelt.
Voor de Zandstraat 11 zie je 7 steentjes liggen voor een familie Van West.
(https://www.joodsmonument.nl/nl/page/66236/zandstraat-11-ii-amsterdam)

Vraag 10 (bij 26-Schreierstoren)
Het juiste antwoord is B- Bij punt 4: Warmoesstraat 93
De foto is genomen in het vroegere huis van Jan Bouteleur en Agneta Ruts, nu een Italiaans restaurant.
Je ziet nog een tekening liggen van de Warmoesstraat vroeger en ook nog een servetmapje met het logo van het Italiaanse
restaurant.
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