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Uit de geschiedenis van de Familie Troost 

 

De kleinkinderen van het echtpaar Aart Troost (1839-1913) en 

Stijntje Kranenburg (1846-1907) waren door drie hunner (Ma 

Biesheuvel B.d., A. Troost en J. de Jong Czn) uitgenodigd op zaterdag 

4 maart 1961 in het restaurant Brinkmann. Grote Markt 1 te 

Haarlem, een familie-bijeenkomst bij te wonen. 

Datum en jaar waren willekeurig gekozen. Het doel was slechts 

elkaar weer eens te ontmoeten. 

Het weerzien van zoveel neven en nichten was voor de laatste 

van het zoeven genoemde drietal aanleiding, tijdens deze reünie een 

stukje familie -historie, afgewisseld door persoonlijke herinneringen, 

te vertellen. 

Tegemoetkomend aan de wens de familiefeiten vast te leggen 

en in de verwachting, dat anderen bereid en in de gelegenheid zijn de 

gegevens uit te breiden c, q. te verbeteren, werd het' vertelde verhaal 

op schrift gesteld. 

Vanwege de ingelaste herinneriñgen kon hier en daar de ik-

vorm moeilijk worden vermeden. 

Wanneer alle kleinkinderen van grootvader en grootmoeder 

Troost-Kranenburg zouden samenkomen, zou dat een heel 

gezelschap zijn. 

Het waren er 40, doch 5 kleinkinderen zijn op jeugdige 

overleden. Thans zijn er 35 in leven. 

Werden zij allen achter oude of jongere polderdijken geboren, 

wie hen thans in hun woonplaats wil: opzoeken, moet in vele gevallen 

de polders verlaten en in een enkel geval een ander werelddeel 

(Amerika en Afrika) bereizen. Wonen de meesten in Noord-Holland, 

de oorsprong van het geslacht ligt in Zuid-Holland. Dit onderscheid 

tussen Noord en Zuid mag niet te zwaar beklemtoond worden. Eertijds 

noemde men het gebied ten noorden van het IJ Noord-Holland en 
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strekte ZuidHolland zich uit van de omgeving van Dordrecht tot de 

zuidelijke oever van het IJ. De provinciale scheiding in Noord- en Zuid-

Holland, zoals wij die thans kennen, dateert van 1840. 

Grootvader en grootmoeder Troost waren geboren en getogen Zuid-
Hollanders. Het portret van grootmoeder met de Zuid-Hollandse muts 
en de gouden krullen ter weerszijden van het voorhoofd wordt nog in 
de familie-albums  Het geboortehuis van grootvader Troost 
stond in Westmaas, een dorp midden in de Hoeksewaard, tevens zeer 
oud, omdat het genoemd wordt onder de 72 dorpen, die in 1421 door 
de St Elisabethsvloed werden getroffen. 

De naam Troost is in die omgeving al vroeg gangbaar. Hij wordt reeds 

vermeld in de polderregisters uit de 16e eeuw. Ook komt hij voor op 

het zilveren doopbekken van de Ned. Hervormde Kerk te Klaaswaal. Dit 

doopbekken werd op 2 juni 1787 door dankbare kinderen  en erven 

"Ter nagedachtenis van Rokus Schelling en Neeltje Troost", zoals de 

inscriptie aangeeft, aan de kerk aangeboden. Boven de aangehaalde 

woorden zijn twee wapenschilden aangebracht: het wapen van de 

familie Schelling en het tot wapen verwerkte z.g. huismerk van de 

familie Troost. 

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dit het 

huismerk van de Troosten, waartoe ook grootvader moet worden 

gerekend. 

Grootmoeder Troost werd geboren op de Gele Stee  1),  gelegen aan 

de Dordtse Straatweg onder Charlois op het eiland IJsselmonde. 

Grootmoeder moge een wat lichtere grond onder haar wieg hebben 

gevonden, het was evenzeer Zuid-Hollandse klei. 

Het dorp Westmaas heeft enige bekendheid gekregen in de 

Nederlandse letteren, doordat het beschreven wordt in één der oudste 

streekromans, "De pastorie te Mastland" van de hand van Ds. C. E. van 

Koetsveld, de latere hofprediker, die daar van 1830-1836 predikant 

was. Het boek verscheen in 1843 en geeft een beschrijving van het 

kerk- en dorpsleven, gezien door het oog van een voor die tijd typisch 

vooruitstrevend doch zeer irenisch hervormd predikant. Dat was het 

dorpsleven in de tijd waarin grootvader werd geboren, namelijk in 

1839. Met zijn geboortedatum ligt het minder eenvoudig. Hij vierde 

zijn verjaardag op 28 december, tevens de huwelijksdag van zijn 

tweede huwelijk en de verjaardag van grootmoeder. Maar volgens de 

Burgerlijke Stand van Westrnaas en Rozenburg, is hij op 8 december 

geboren. Zijn ouders waren Hendrik Troost en Lijntje den Ouden, die 
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waarschijnlijk op de Greup -een gehucht aan de Stougjesdijk onder de 

gemeente Westmaas  hebben gewoond. 

Grootvader trouwde op 24-jarige leeftijd met Johanna Margaretha 

Biesheuvel, één jaar jonger dan hij, afkomstig uit Werkendam in 

Noord- Brabant. Dit huwelijk heeft niet lang mogen duren, want na 6 of 

7 jaar overleed Johanna Margaretha in 1870 te Spijkenisse, waar het 

echtpaar toen waarschijnlijk woonde. De enige dochter, Anna -het is 

niet duidelijk naar wie zij werd genaamd- werd geboren in de 

gemeente 

1) D. w. z. Gele Boerderij; de bepleisterde buitenmuren van het 

woonhuis waren met een oker-mengsel lichtgeel gekleurd; stee is 

het Zuid-Hollandse woord voor boerderij. 

 

Haarlemmermeer op I oktober 1864, twaalf jaar nadat de gelijknamige 

polder was drooggevallen. 

Grootvader bleef niet lang weduwnaar en hertrouwde, waarschijnlijk 

te Charlois, op 28 december 1871 met Stijntje Kranenburg (geb. 28 

december 1846), die jaar jonger was dan haar man. Toen zij zich bij 

hem voegde, woonde hij op het eiland Rozenburg, waar hij 

bedrijfsboer was voor de familie Kalis. 

Anna Troost, die op 29 november 1888 in het huwelijk trad met 

Pieter van den Berg  -de huwelijkssluiting vond waarschijnlijk 

plaats te Sloten (N.H.)-  woonde later in het dorp waar haar 

moeder was overleden: Spijkenisse, waar haar man een 

hoepmakerij  2)  dreef en in grienden 3) handelde. 

Er werden drie kinderen geboren, ook kleinkinderen dus van 

grootvader Troost. De oudste: Cornelis hart overleed tijdens de 

jongste wereldoorlog. Zijn begrafenis ging met een tragische 

gebeurtenis gepaard. De oudste zoon haalde zijn meisje voor de 

begrafenis af met een roeiboot over de Maas, omdat de brug door de 

bezetters was afgesloten. Er werd op hen geschoten en hij werd 

dodelijk getroffen. Hij is de enige nakomeling van onze grootouders 

die door de Duitsers een gewelddadig levenseinde vond. Van de twee 

dochters trouwde de oudste, Anna, met iemand die Kijzerwaard heet 

en laatstelijk in Berkel-Rodenrijs woonde. Een zoon woont in de 

Noord-Oostpolder. De jongste, Jans, trouwde met een Van der 

Hoeven, die aanvankelijk tuinder in Spijkenisse was, doch later 
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industrie-arbeider in de Zaanstreek werd. Hun enige zoon is politie-

agent in Amsterdam (geweest?). 

Wenden wij ons thans weer naar Rozenburg. Uit het huwelijk van 
onze grootouders werden daar 4 kinderen geboren: één zoon en drie 

dochters. 

De oudste zoon, Leendert, geb. 15 januari 1873, kreeg de naam van 

grootvader Kranenburg. Op hem volgde Lijntje, geb. 28 augustus 1874, 

genoemd naar Lijntje den Ouden, hiervoor reeds vermeld. Deze naam, 

afkomstig van de Greup, is later met ere in Krabbendam gedragen. 

Vervolgens Leigje, geb. 24 juni 1876, genoemd naar de Kranenburgse 

kant, naar moeders moeder, Leigje Barendrecht. En tenslotte Jannetje, 

geb. 28 november 1877, waarschijnlijk genoemd naar vaders zuster, 

die met Govert de Koter was getrouwd. 

2) Toen de vaten nog van hout en de banden niet van metaal 

waren gemaakt, werden de duigen bijeengehouden door hoepen, 

in de lengte in tweeën gesneden rondgebogen wilgentakken.  

3) Met wilgenhakhout beplante gronden langs de rivieren. 

 

      Deze Rozenburgse afkomst bleef in de familie lang voortleven. Ik 

herinner mij, dat bij een feestelijke gelegenheid, waar ook de zusters 

aanwezig waren, mijn vader een dronk instelde op die aanwezigen die 

op Rozenburg waren geboren. Velen keken wat vreemd en vragend 

rond. Het raadsel was spoedig opgelost toen de zoëven genoemde 

zusters, die op de leeftijd af naast elkaar zaten, met luidruchtige 

instemming de heildronk aanvaarden. 

Het gezin Troost-Kranenburg is niet lang op Rozenburg gebleven. 

Op 16 september 1878 werd het zevental bij de vestiging in de Grote 

IJpolder, ingeschreven in de gemeente Sloten: 

vader 39 jaar, moeder 32 jaar, de oudste dochter 13, de jongste 

één jaar. Op deze datum begint de Noord-Hollandse geschiedenis 

van de Troosten. 

In de IJpolder werden geboren: Jaantje (1 maart 1879), Johanna 

Margaretha (22 februari 1881), Maaike (22 januari 1883), Hendrik 

(20 oktober 1884) Arie (12 oktober 1886), Abram (28 augustus 

1888 -op dezelfde dag jarig als Lijntje-) en Heiltje (30 april 1890). 
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Twee maanden nadat Abram geboren was, trad Anna, de oudste 

(half)zuster van het twaalftal, in het huwelijk. Doch ook op andere 

wijze werd het getal twaalf aangetast. Het leed is dit grote en innig 

samenlevende gezin niet bespaard gebleven. Toen het jongste 

dochtertje, nog geen 4 maanden oud, ten grave werd gedragen, deed 

de dood zijn eerste intrede. Vijf jaar later viel Maaike, ruim 12 jaar 

oud, ten slachtoffer aan t.b.c. Maakte dit reeds diepe indruk op de 5 

oudere zusters van 21, 19, 18, 16 en 14 jaar, men vreesde ook voor 

Leendert, de oudste broer, die eveneens door deze ziekte was 

aangetast. Welk een zware slag moet het voor het gehele gezin zijn 

geweest, toen hij op 9 juni 1896, ruim 9 maanden na Maaike, dus op 

23-jarige leeftijd, in de bloei van zijn leven, overleed. Een hechte band 

bestond er tussen de zusters -en zijn verloofde: Jaantje van Loon, een 

Brabantse, afkomstig uit Made. Later trouwde zij met iemand die 

Huisman heette en woonde in Bleiswijk. Tot op hoge leeftijd hebben 

de zusters met haar de band die toen was gelegd, onderhouden. 

Ook heeft dit zware leed zegen gebracht. 

Het geloof werd beproefd en verdiept. Wanneer mijn moeder 

over het ziekbed en het heengaan van oom Leendert sprak en vertelde 

van de psalmen die zij in de waak-nachten zacht voor hem moest 

zingen, kon zij, na zoveel jaren, haar tranen met moeite bedwingen. Zij 

kende de psalmen. Geen wonder, want ze had ze van haar moeder, die 

niet alleen vroom, maar in de tijd dat het leed nog niet zijn intrede in 

het gezin had gedaan, ook een zeer opgewekte vrouw was, op 

bijzondere wijze geleerd. Grootmoeder verzamelde haar schare om 

haar stoel, nam de harmonica ter hand en zong boven alles uit de 

psalmen voor. 

 En wanneer de kinderen hun best hadden gedaan kwamen er altijd 

nog wat vrolijke wijsjes achteraan. 

Hoe belangwekkend het lief en leed in dit gezin moge zijn, laten wij 

terugkeren naar zijn komst in de IJpolder. 

Hoe is het te verklaren dat Aart Troost naar Noord-Holland trok? 

Die vraag kan het best beantwoord worden door te peilen welke 

gevoelens in het boerenhart worden gewekt wanneer over nieuw land 

wordt gesproken. Wat nú de namen Wieringermeer, de Noord-Oost, 

Zuid-Flevoland en Markerwaard in ons oproepen, werd tóen gewekt 

door de roep van de Haarlemmermeer en de IJ-meerpolders. Daar zijn 

de Troosten en de Kranenburgen en wat tot datzelfde slag behoort, ge- 

voelig voor. Het verklaart tevens, dat ook nu in de nieuwe polders 

nazaten van het echtpaar Troost-Kranenburg te vinden zijn.  Er moge in 
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ons geslacht een heilige lijn zijn aan te wijzen van godsvrucht en 

vroomheid, er is ook een lijn, die de wegen volgt van de harde strijd 

om het bestaan en van de risico' s van het pionieren en het avontuur. 

Grootvader Troost bivakkeerde in een droge sloot, afgedekt door 

planken, om de eerste oogst in de grote IJ-polder -koolzaad- te 

verzorgen. Later leefde hij krachtig mee in de pogingen die zijn zoon 

Arie omstreeks 1911 ondernam om van zijn werk bij de Heide 

Maatschappij over te stappen naar een landbouwbedrijf op Duits 

grondgebied, vlak over de grens bij Susteren. 
Het is opmerkelijk, dat ook zijn broers en zusters in NoordHolland 

zijn terechtgekomen. Zuster Jansje, getrouwd met Govert de 
Koter, woonde in Beverwijk. Abram was kleermaker in Hoofddorp; 

Dirk zocht dezelfde omgeving en kwam in Assendelft terecht. Cornelis 

belandde via de Wijkermeer in de IJ-polder, Jan vestigde zich in de 

Haarlemmermeer aan de IJweg, Jacob woonde in Zaandam. Over de 

zusters Maaike en Heiltje zijn mij geen nadere bijzonderheden bekend. 

Er is een verhaar dat Maaike in  zou zijn overleden. Zij waren 

allen jonger dan grootvader Troost, doch ook zij hebben blijkbaar de 

roep van de nieuwe polders gevolgd. 

De grote plas, die in 1852 leeggemalen was -de Haarlemmermeer- 
bracht 18.000 bunder uitstekende bouwgrond te voorschijn. 
Maar de eerste jaren zijn daar voor de boeren niet best geweest. 

Heeft grootvader in deze moeilijkheden gedeeld? Wij weten, dat hij in 

1863 was getrouwd; dat zijn dochter Anna in 1864 in de 

Haarlemmermeer werd geboren; dat zijn vrouw in 1870 te Spijkenisse 

overleed en dat hij in 1872 op Rozenburg woonde. Hoe de levensweg 

vanaf Westmaas naar de Grote IJ-polder precies loopt, zal zonder 

archief— onderzoek moeilijk te bepalen zijn. Wanneer grootvader 

mede zijn tol zou hebben betaald aan de moeilijke beginjaren van de 

Meer, waarin zo grote verliezen zijn geleden, heeft hem dit toch niet 

weerhouden enige jaren later de sprong naar de nieuwe IJ-polder te 

wagen. 

Daar lag de zaak ook wat anders. Het ging niet om één grote polder, 

maar om een groep van polders van veel geringer omvang. 

Bovendien kon geprofiteerd worden van de ervaring die in de grote 

Haarlemmermeerpolder was opgedaan. Maat er was in zoverre weer 

overeenstemming,  dat zowel hier als daar niet landwinning het 

eerste doel der inpoldering was, zoals dat thans met de 

Zuiderzeepolders het geval is. De voornaamste reden tot 
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droogmaking van het Haarlemmermeer was het bedwingen van dit 

vooral in herfst en winter zo onstuimige grote watervlak. Door 

onvoldoende oeververdediging ging  jaarlijks veel oud land verloren 

en werd het overstromingsgevaar groter, inzonderheid voor de 

steden Amsterdam en Leiden. Ook de gedeeltelijke droogmaking van 

het IJ was niet in de eerste plaats op landwinning gericht. Hoofddoel 

was het graven van het Noordzeekanaal - de doorgraving van Holland 

op zijn smalst. Daar is wat over te doen geweest in Amsterdam: Wie 

leest over de gevechten die tussen 1850 en 1860 daarover geleverd 

zijn op de beurs, in de laanten, in de gemeentepolitiek en in 's lands 

vergaderzaal, moet wel tot de conclusie komen, dat wat er in onze 

tijd te doen is over de U-tunnels, een onschuldig stoeipartijtje kan 

worden genoemd. 

Zijn wij tegenwoordig trots op wat Nederland op waterstaatkundig 

gebied met de Zuiderzee-polders en het Deltaplan presteert, daar 

was toen weinig reden voor. Het Noordzeekanaalplan is door 

Engelse ingenieurs ontworpen en bij gebrek aan Nederlandse 

aannemers is het door een Engelse aannemer uitgevoerd. Men 

begon in 1863. 

Toen woonde grootvader Troost in Haarlemmermeer en het is niet al 

te lichtvaardig te veronderstellen, dat hij met belangstelling de gang 

van zaken heeft gevolgd ten aanzien van de reeks kleine droogvallende 

polders; de Wijkermeer, de Noord- en Zuid Spaarndammerpolder, de 

Houtrakpolder, de Noorder IJ-polder en de Grote IJ-polder. Het werk 

was in handen van de N. V. Noordzeekanaalmaatschappij. 

Zodra een polder droogviel, werd hij verkaveld en in veiling gebracht. 
De opbrengst van de grond en van het eerste gewas -koolzaad- moest 

dienen om de kosten van de kanaalgraverij te dekken. 

Grootvader vestigde zich in de grootste van die polders, namelijk 

de Grote IJ-polder -1.870 ha- die in 1875 droogviel  en waarvan de 

percelen werden geveild in 1876, hetzelfde jaar waarin Koning Willem 

III het Noordzeekanaal officieel opende. Twee jaar later kwam, zoals 

reeds werd vermeld, het gehele gezin over. 

Zo kwam een betrekkelijk jong gezin te verkeren ternidden van nieuwe 

landbouwgronden zoals die er in september bijliggen. Deze 

omstandigheden zullen zij zich het best kunnen voorstellen, die later 

eveneens het begin in een nieuwe polder hebben meegemaakt. 
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Er waren boerderijen gebouwd. Grootvader betrok die welke, in het 

zuidelijke deel van het maagdelijke land, aan de Ringweg, later 

Overbrakerweg, vlak bij de Molenweg was verrezen. Waarlijk niet de 

kleinste. Een grote schuur met zwaar rieten dak. Een heel groot huis, 

waarvan één kamer de roep had dat nergens zo' n grote kamer -en 

zeker niet met zo weinig ramen- te vinden was. Onder de zogenaamde 

opkamer een kelder, zoals men die in kaasboerderijen in de Rijn- en de 

Vechtstreek aantreft. 

Tot goed begrip, maar mogelijk overbodig, zij vermeld, dat dit 

niet Hillegonda' s hoeve was waar oom Bram en tante Gon hebben 

gewoond en waar neven en nichten zo dikwijls gastvrijheid hebben 

genoten. Het was de boerderij waar, tot aan de  in het vorige jaar, 

Evert Eversen -was gevestigd. In 1913 vond namelijk een merkwaardige 

verhuizing  plaats: 

Teunis Eversen (die in 1901 vanuit de Haarlemmermeer in de IJpolder 

gekomen was) en Aart Troost waren buren geworden aan de Ringweg 

en wisselden, als gevolg van de omstandigheid, dat de beide 

landbouwbedrijven in veiling werden gebracht, van boerderij. Toen 

oom Bram op 12 maart 1914 met zijn buurmeisje in het huwelijk trad, 

keerde zij terug naar het huis, dat zij een jaar tevoren met haar familie 

had verlaten. 

De naaste buren van het Zuid-Hollandse gezin Troost waren 

aanvankelijk Klaas de Vries, een Noord-Hollander, Rynierse, afkomstig 

uit Zeeland en Jan Eversen St. , geboortig uit Gelderland (Lunteren), 

die op het oude eiland de Horn woonde. 

De boerderijen ontvingen in de regel vrouwenamen. maar de 

grootvaderlijke boerderij was de Gerardus Henricus-hoeve, een naam 

die waarschijnlijk afkomstig is van de familie van de eigenaar, 

De Grote IJ-polder was niet een uitgestrekt wijd land ver weg van 

wat men wel -de bewoonde wereld pleegt te noemen, maar lag onder 

de rook van de, door het gegraven kanaal, zich snel ontwikkelende 

hoofdstad des lands. Echter, Amsterdam bleef op een eerbiedige 

afstand. Vanaf het erf zag men de Westertoren als een wachter tegen 

de hemel afsteken. Niemand kon toen bevroeden, dat vanuit die 

richting een gevaar dreigde dat ruim 80 jaar later werkelijkheid werd, 

toen de laatste van onze Troosten werd genoopt de polder te verlaten 
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doordat de landerijen werden prijs gegeven aan het water van de 

Amsterdamse Westhavens en de daarbij geprojecteerde industrie-  en 

handelsterreinen. 

Eigenlijk lag Amsterdam ver weg, want men behoorde 

gemeentelijk onder het dorp Sloten. Het ontstaan van de nieuwe 

polders had wijziging van de gemeentelijke indeling noodzakelijk 

gemaakt. Dat gaf moeilijkheden, zoals dat nu in de Noordoostpolder 

het geval is, 

Toen het IJ nog water was, lagen er twee eilanden in: Ruigoord, nu in 

de Houtrakpolder en de Horn, in de IJ-polder. Dit laatste eiland 

behoorde gemeentelijk tot Zaandam. Maar zodra het geen eiland meer 

was en de omliggende percelen waren geveild, werd het met de polder 

aan de gemeente Sloten toegevoegd. 

De kinderen moesten naar school. Naar Sloterdijk op de 

Openbare School naast de ophaalbrug. De ophaalbrug werd later 

omgebouwd tot een vaste brug. Deze verdween toen verderop bij het 

nieuwe -station een moderne brug over de vaart werd gebouwd. 

Maar het schoolgebouw staat er nog. 

Kerkelijk ressorteerde men onder Halfweg. Ik verwacht, dat grootvader 

en grootmoeder tot de eerste leden van die Halfwegse kerk -

aanvankelijk stond het kerkgebouw aan de Meerdijk, later langs de 

Straatweg, op de plaats waar nu de nieuwe kerk staat- hebben 

behoord. indien zij uit Rozenburg een attestatie hebben meegebracht, 

zou moeilijk te zeggen zijn waar zij die konden afgeven. Onze 

grootouders waren Afgescheidenen. In Westmaas was de beweging 

waaruit deze kerkengroep was ontstaan, reeds vroeg tot kerstichting 

overgegaan, namelijk in het eerste jaar (1836) van de Afscheiding. In 

Rozenburg dateert deze kerk van 1855. Maar noch Halfweg noch 

Sloterdijk kende, toen zij zich in 1878 vestigden, zulk een kerk. Dat 

kwam te Halfweg 3 jaar later, in 1881, dus vóór de Doleantie, en te 

Sloterdijk in 1887, waarschijnlijk vanwege de Doleantie. Het lijkt niet 

onmogelijk, dat het gezin de eerste tijd tot de Chr. Ger. Kerk van 

Zaandam heeft be hoord. Mogelijk kunnen de kerkelijke archieven 

daarover nadere inlichtingen verschaffen. 

Aan de kerkgang in Halfweg bewaar ik herinneringen. Ik heb daar 

mijn eerste kerkdienst bijgewoond. Het was de trouwdienst van 

Johanna Margaretha (tante Antje) met Arie Biesheuvel op 10 
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oktober 1907. Aan het einde van de dienst, terwijl de gemeente 

staande het uitspreken van de zegen verwachtte, heb ik, drieënhalf 

jaar oud, de orde enigszins verstoord door hardop te zeggen: 

"Moeder gaan we er nu uit?". Dit heeft gelukkig niemand 

weerhouden mij later opnieuw daarheen mee te nemen. Wij gingen 

dan met het rijtuig. Sommige boeren hadden een brik, anderen 

gebruikten een tilbury. Grootvader beschikte over een zogenaamd 

Utrechts wagentje. Zij die achterin wilden plaatsnemen, hadden 

twee portieren met hoge opstap tot hun beschikking. Het glas van de 

portierraampjes had prachtig geslepen randen; je zat op pluche 

kussens. Het rijtuig werd alleen voor de kerkgang en bijzondere 

gelegenheden gebruikt; het stond in de wagenschuur op een 

afgeschutte plaats, keurig afgedekt met grote blauwe lappen textiel. 

Tegenwoordig is er geen auto, die zo zorgvuldig behandeld wordt als 

toen dit rijtuig. Als je dan onderweg op de hoge Spaarnwouderdijk, 

met zijn vele bochten, langs Spieringhorn rijdende een prachtig 

uitzicht had over de polder, zag je uit alle richtingen de kerkwagens 

aankomen. Ze konden niet zo veraf zijn of het geoefende oog 

onderkende de wagens, maar ook de paarden. Men zag precies 

welke "klepper" voor die .dag ingespannen was. 

Bij de kerk was het een gedrang van paarden en rijtuigen van 

allerlei slag. De rijtuigen werden afgespannen en de paarden 

ondergebracht in een stal die op dezelfde wijze fungeerde als 

tegenwoordig een fietsenstalling. Na de kerkdienst werd de voor het 

inspannen benodigde tijd door de vrouwen benut voor conversatie op 

het kerkplein. 

Er was een tijd dat men de paarden stalde bij een stalhouder vlak 

in de buurt. Aan zo' n stalhouderij was in de regel een café met 

tapvergunning verbonden. Er waren dan wel kerkgangers die, wanneer 

ze de stalling vertekenden, niet de verleiding konden weerstaan ook 

nog iets af te rekenen wat niet op de stal, doch op het café betrekking 

had. De kerkeraad was van oordeel, dat zulks niet stichtte, en daaruit 

dient -naar mij is bevestigd- het ontstaan van de kerkelijke paardestal 

te worden verklaard. 
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Voor het gezin-Troost bood de kerk en de catechisatie de kring 

waarmee sterk werd meegeleefd. De afstand en de omstandigheid dat 

voor iedere uitgang een paard moest worden ingespannen, werden 

niet als hindernissen ervaren. De dochters verstonden evenzeer als de 

zoons, de kunst om met paarden om te gaan. 

De zondagavond was de gezinsavond bij uitstek. Dan werd in 

ruime mate gastvrijheid geboden en genoten. Veel samenzang 

verhoogde de gezelligheid op de eenzaam gelegen boerderij en 

versterkte opnieuw de hechte band die dit grote gezin kenmerkte. 

Mogelijk kan nog deze samenkomst van kleinkinderen  al zijn dan niet 

allen, die aanwezig konden zijn, in ons midden- aan die verbondenheid 

worden toegeschreven. 

Er kwam een tijd, dat deze band zijn hechtheid ging verliezen en 

zou worden losgemaakt. 

in een tijdsbestek van 14 jaar, van 1874 tot 1888 waren er 8 

kinderen geboren. In een ander tijdsbestek van 14 jaar, van 1900 tot 

1914 vonden 8 bruiloften plaats, en in dezelfde jaren werden 

grootmoeder en grootvader ten grave gedragen; het gezin was 

ontbonden. 

Het eerst trouwde Lijntje (3 mei 1900). Zij had relaties met de 

familie Knibbe in de Meer die aan de Paarlbergen verwant was. Daar 

ontmoette zij Klaas Jonker, die zij volgde naar Krabbendam. 

Jannetje trouwde op 29 mei 1902 met Barend Biesheuvel. Zij 

vestigden zich in de IJ-polder aan de Hornweg, doch kwamen later 

in de Houtrakpolder op " Zeelandia" terecht. 

Leigje trouwde op 7 mei 1903 met Cornelis de Jong. Hij was 

van Oud-Beyerland in de IJ-polder gekomen bij van Prooyen om de 

boerderij te leren.  1897 -een jaar na het overlijden van 

Leendert-  kwam hij met hetzelfde doel bij de familie Troost in huis. 

Toen hij naar zijn geboortestreek terugging, mocht hij één der 

dochters de zijne noemen. Zij woonden aan de Stougjesdijk, een half 

uur gaans van de plaats waar grootvader Troost was geboren. Toen 

Jans op " Zeelandia" kwam, was het een verrassing te bemerken, dat 

het huis op dat waarin Leig woonde leek. Beide huizen bleken door 

dezelfde architect te zijn gebouwd. Het is aan de typische 

vensterbanken en ehige stijlornamenten nog duidelijk te 

onderkennen. 
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Het huwelijk van Antje is reeds vermeld. Zij woonde aanvankelijk 

op een boerderij op de dijk langs het Noordzeekanaal in de Hout

rakpolder. Toen deze moest worden afgebroken  verbreding van het 

Kanaal, werd t' Westhoff' in dezelfde polder hun woning. 

Hendrik trad op 24 juli 1909 met Aaltje Slot uit St, Maarten in 

het huwelijk. Zij woonden aanvankelijk in een gedeelte van het 

ouderlijk huis in de IJ-polder. Tevoren had hij zich verdienstelijk 

gemaakt door zuster Lijntje, die vroeg weduwe was geworden en met 

3 kinde ren achterbleef, bij te staan. 

Toen in 1914 Arie vanuit Duitsland in Den Helder werd gemobili- 

seerd, trokken zij de landsgrens over om daar de kort te voren 

ondernomen zaken gaande te houden. Later vestigden zij zich weet in 

St. Maarten (De Stroet). 

In 1911 waren er zelfs twee bruiloften: Arie trouwde met 
Blom van Broek op Langedijk op 4 mei. Zij vestigden zich, zoals 
reeds is vermeld in Duitsland, te Schallbruch, gelegen in het gebied -
nabij Susteren- dat na de tweede wereldoorlog op grond van 
aangebrachte grenscorrecties bij Nederland werd gevoegd. De 
boerderij is daar nog te vinden. In 1918 vestigden zij zich te Broek 
op Langedijk en tenslotte in Amsterdam.  
 De bruiloft van Jaantje vond plaats op 1 juni. Zij volgde Willem 

Meyles naar Enigenburg. 

Het huwelijk van Abram met Hillegonda Eversen is reeds 

eerder in dit verhaal opgenomen. 

Er behoeft niet aan getwijfeld te worden, dat deze bruiloften met 

opgewektheid werden gevierd. Men hield destijds geen recepties, doch 

het was gewoonte dat het jonge paar in de bruidsdagen bezoeken ging 

afleggen per tilbury -alles keurig opgepoetst en met versierde zweep- 

in de eerste plaats bij de familie, maar ook bij buren en vrienden. Als 

tegenprestatie voor de vriendelijke ontvangst boden bruid en 

bruidegom dan een met kleurige lintjes uitgedost zakje bruidsuikers 

aan. Dat men ook tegen een verre reis met trein en tram niet opag 

blijkt daaruit, dat oom Abram en zijn bruid -naar ik mij herinnerbij ons 

in de Hoeksewaard op bezoek kwamen en een zeer fraai zakje met de 

traditionele inhoud aanboden. Merkwaardig was, dat de zakjes 

waarover zij op hun rondreis wensten te beschikken, vanuit Oud-Beyer 

land, waar zich een gerenommeerd adres voor zulke zaken bevond, 

waren geleverd. Was het wel zo merkwaardig? Men rookte in de  
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IJ-polder ook Oud-Beyerlandse sigaren van het merk "Niagara". In de 

tijd, dat de sigarenmakerij nog niet was gemechaniseerd en 

geindustrialiseerd, doch op handwerk was aangewezen, wisten de 

fijnproevers de goede adressen, al was het ver weg, heel goed te 

vinden. 

Van al deze bruiloften hebben de kleinkinderen geen weet - op 

een enkele na.' Met Gerrit Jonker en Arie Biesheuvel Bzn. heb ik als 

zevenjarige de bruiloft van tante Jaantje en oom Willem bijgewoond. 

Staande op een stoel moest ik een gedicht opzeggen en een "ruiker" 

aanbieden. Ik heb de vreugde moge smaken ook aanwezig te zijn op 

hun 40-jarig huwelijksfeest in 1951. Ik ben wederom op een stoel gaan 

staan en heb de twee eerste coupletten nogeens opgezegd: 

Van die bruiloft herinner ik mij ook Opa Troost nog, 

Grootmoeder was reeds overleden. Op maart 1907, nog vóór zij de 

60-jarige leeftijd had bereikt, is zij heengegaan. Een vage herinnering 

zegt mij, dat zij in de grote kamer, die ik reeds vermeldde, in de 

bedstede bij het raam, ziek lag en dat ik, opgetild door mijn moeder, 

haar zag liggen bij het schijnsel van een lampje dat één der tantes 

omhoog hield. De herinneringen aan grootvader zijn iets duidelijker. 

Een zwijgzaam man, stroef van uiterlijk en soms wat knorrig. Zo zie ik 

hem nog ietwat gekromd over het erf lopen. Hij overleefde zijn vrouw 

6 jaar en ging heen op 13 september 1913. Hij zou in december 74 

jaar zijn geworden. Evenals grootmoeder werd hij op "Vredenhof' aan 

de Haarlemmerweg begraven. 

De leeftijdsomstandigheden hebben er toe geleid, dat de 

meeste kleinkinderen zijn geboren na het overlijden van hun beide 

grootouders. Zij bleven van herinneringen aan hen verstoken. Ook 

tastbare herinneringen -het grootouderlijk huis zelf is niet meer terug 

te vinden- zijn niet aanwezig. 

Er is een vaas -thans in mijn bezit- die een linnenkast heeft 

gesierd. Er is ook een familiebijbel. In deze Bijbel bevindt zich, helaas 

losbladig, een register dat door Leendert Troost op 27 novem— ber 

1894 (hij was toen 21 jaar) werd aangelegd. Anderhalf jaar nadat hij 

de familiefeiten had geboekstaafd, is hij overleden. De Bijbel ging van 

grootvader Troost over in handen van zijn zoon Arie en wordt thans 

bewaard door diens enige zoon, tevens de enige in leven zijnde 

kleinzoon, die de naam Aart Troost draagt. 
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Het familierelaas zou hiermede kunnen worden afgesloten. 

Doch omdat iets gezegd is over de broers en zusters van grootvader  

Troost, is het gewenst ook het gezin waaruit grootmoeder is 

voortgekomen, even in dit verhaal te betrekken. Zij was de twæde 

dochter van Leendert Kranenburg en Leigje Barendrecht. 

De Kranenburgen behoren eveneens tot een oud boerengeslacht. Zij 

stammen af van Cleys Kranenburg, die in 1491 de statige boerderij "De 

Koedood" onder Charlois van Karel de Stoute pachtte. 

Vader Leendert overleed op ongeveer 40-jarige leeftijd aan de 

pokken of de cholera, tijdens een + 1860 heersende epidemie. Zijn 

weduwe bleef achter met zeven kinderen: één zoon en zes 

dochters. Van dit IJsselmondse gezin zijn drie kinderen in de 

IJpolders terecht gekomen, en het is opmerkelijk, dat we de 

nazaten van de oudste dochter, die met Klaas de Koning trouwde, 

met de Zeeuwse naam Van Hoeve, thans in de nieuwe 

Usselmeerpolders terugvinden. 

Van de drie kinderen in de IJ-polder is voor ons Stijntje 

Kranenburg de belangrijkste. De jongste dochter: Betje, trouwde met 

de weduwnaar Govert van Andel. De boerderij waar zij woonden, is 

nog niet afgebroken. Broer Arie huwde Jaantje Baris en Iwam ook in 

één der IJpolders terecht, n.l. in de Houtrakpolder. 

Ik kan mij mijn overgrootmoeder nog levendig herinneren. Mijn 

moeder  -aan haar hand ben ik enige malen op de Gele Stee op bezoek 

geweest- sprak over haar met respect, doch ook met enig ontzag. Van 

Leigje Barendrecht ging de roep dat zij een zeer vrome en milddadige 

vrouw was. Doch zij moet over meer aantrekkelijkheden hebben 

beschikt. Haar kindertal bleek geen bezwaar om een huwelijk aan te 

gaan met ene De Bruin. Het kindertal werd uitgebreid en wederom 

werd zij weduwe. Zij woonde later samen met twee ongehuwde 

dochters, tante Heiltje en tante Woutrien, waarvan de eerste een 

houten been had. Deze dochters hebben haar in bepaalde 

omstandigheden heel wat moeite bezorgd. Er kwam een oude kennis 

over uit Amerika. Hij heette De Jong (geen familie van Cornelis de 

Jong). En zonder dat dat iemand opviel beleefden de twee oudjes een 

late lente. De beide dochters kregen plotseling te horen, dat moeder 

het besluit genomen  had te hertrouwen en met haar aanstaande 
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echtgenoot naar Amerika te vertrekken. Dat viel niet in goede aarde. 

Heiltje en Woutrien reageerden zo fel, dat de gehele familie er aan te 

pas moest komen. Dit heeft ertoe geleid, dat wel het huwelijk, maar 

niet de verhuizing naar Amerika doorgang vond. Zij overleefde haar 

man en overleed in 1914 op 88-jarige leeftijd als de weduwe De Jong. 

 

      In 1914'. Dat was tevens het jaar waarin, zoals reeds werd vermeld, 

de laatst overgebleven zoon uit het grootvaderlijk gezin een eigen 

gezin ging stichten. Het verscheiden van grootvader (1913) en 

overgrootmoeder markeert het naar voren treden van de volgende 

generatie, ongeveer gelijktijdig met het uitbreken van de eerste 

wereldoorlog, die in zijn gevolgen zoveel veranderingen met zich 

bracht, dat daardoor een voorbije tijd voor goed werd afgesloten. Is er 

niet betoogd, dat het breukpunt van de 19de en de 20ste eeuw niet op 

I januari 1900 maar op I augustus 1914 moet worden gezocht? 

 1919 verscheen de eerste auto op de polderwegen en boven 

het wijde land vertoonde zich de eerste vliegmachine. Zij kunnen 

worden gezien als de merktekenen van het nieuwe tijdperk dat een 

aanvang had genomen. 

Een nieuw tijdperk waarin ook de nazaten van het echtpaar 

TroostKranenburg hun levensweg zouden gaan vinden. 

 deze poging tot het vastleggen van een stukje familiehistorie is 

met opzet de nadruk gelegd op onze grootouders en is bij het leven 

van onze ouders -van wie eveneens de meesten zijn heengegaan- niet 

in het bijzonder stilgestaan. 

Dat is nog geen geschiedenis: Het is een levende 

herinnering die, naarmate wij ouder worden en tot terugzien 

neigen, meer en meer ons denken met dankbaarheid en 

weemoed vervult. 

 

Zo verschijnen en verdwijnen de geslachten en wij met hen. 



16 
 

 

De tijd draagt alle mensen voort 

Op zijn gestage stroom;  

Ze zijn als gras, door zon verdord, 

Vervluchtigd als een droom. 
 
O God, die droeg ons voorgeslacht  
in tegenspoed en kruis, 

Wees ons een gids in storm en nacht,  

en eeuwig ons  tehuis, 

Herfst 1961. 

 


