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Wapen: in zilver een rode keper vergezeld beneden van een getuigd zwart fregat op 

een zee van natuurlijke kleur, en in een blauw schildhoofd een gouden lelie. 

Helmteken:       een gouden lelie. 

Dekkleden: rood, gevoerd van zilver. 

Schildhouders:     twee gouden griffioenen, beladen op de borst een zilveren schildje met een 

     dubbele roos van rood en zilver. 

Plaatsing:  het schild gaande over twee schuingekruiste zilveren ankers, het geheel  

   geplaatst op een groene arabesk. 

   

Dit wapen van Maerten Harpertsz. Tromp is gereconstrueerd door H.K. Nagtegaal (2011), aan 

de hand van de marmeren graftombe in de Oude Kerk te Delft. Voor de kleuren is gebruikt 

gemaakt van een Engelse wapenbeschrijving uit ‘The Heraldry of Foreigners in England 

1400-1700’.
1
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Inleiding 

 

Men zou toch verwachten dat van het zeeheldengeslacht Tromp een prachtige uitgewerkte 

genealogie bekend moet zijn. Literatuuronderzoek leert ons dat er alleen maar 

fragmentreeksen en biografieën in druk zijn verschenen. Zou daar een reden voor zijn? 

Het is een bekend gegeven dat de familie Tromp pretendeerde van het Delftse 

brouwersgeslacht Van der Wel af te stammen maar, voor zover men weet, heeft de familie 

zelf nooit een familieregister nagelaten. De bewering van deze afstamming wordt gesterkt 

door het gevierendeelde wapen van Cornelis Maertensz. Tromp waar in het II
e
 en III

e
 kwartier 

in rood drie gouden schuinkruisjes stonden. Het wapen in rood met drie gouden 

schuinkruisjes werd inderdaad door een familie Van der Wel gevoerd maar dat was een 

regentengeslacht uit Gorinchem. Het Delftse geslacht Van der Wel voerde een geheel ander 

wapen.  

 

De afgelopen eeuwen hebben meerdere personen pogingen gedaan om de genealogie van de 

familie Tromp te achterhalen. Zo zijn er twee gelijke 18
de

-eeuwse handschriften met dezelfde 

titel ‘Genealogie van de familie Van der Wel, gezegd Tromp’, waarvan één aanwezig bij de 

Hoge Raad van Adel in Den Haag
2 

en het andere in het gemeentearchief van Delft.
3
 

Mr. Willem van der Lely, burgemeester van Delft en bekend genealoog en heraldicus, komt in 

‘De kwartierstaten van Delftsche Vroedschappen’
4
 tot dezelfde conclusie als bovengenoemde 

genealogieën. Hoewel Van der Lely in zijn 18
de

-eeuwse kwartierstaat de juiste doopdatum 

van Maerten Harpertsz. opgeeft, nl. Brielle 23-4-1598, vermeldt hij, net als in 

bovengenoemde genealogieën niet de juiste ouders, waaruit blijkt dat hij de doopinschrijving 

zelf niet heeft gezien. Vervolgens bevindt zich in het gemeentearchief van Delft een groot 

dossier Tromp
5

 en nog een kleiner dossier in het streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
6
 

met daarin weer de bijna gelijke geslachtsregisters zoals hiervoor beschreven. In de Delftse 

collectie bevindt zich ook een heraldisch overzicht van dezelfde stamboom waarbij de oudste 

generaties met wapens worden getooid die de betrokkenen nooit hebben gevoerd.  

 

Alle bovenstaande genealogieën beweren dat Lambrecht Jansz. van de Wel en Johanna van 

der Block de ouders zijn van Harper van der Wel, anders Harper Tromp Lambrechtsz., 

kapitein ter zee. Maar uit het archief in Brielle blijkt dat Harper (Herper) het patroniem 

Maertensz. heeft en niet Lambrechtsz. 

 

Harper Maertensz., jg. afkomstig van Delft, kapitein ter zee, huwt Brielle 13-7-1597 met 

Jannetge Barents Quaack. 

Hun oudste zoon Maerten wordt op 23-4-1598 te Brielle gedoopt met als doopgetuigen: 

Lambrecht Maertensz., Jochum Cornelisz. en Machtelt Maertens. 

De naam Tromp gaat Harper Maertensz. na 1607 voeren.  

 

Het heeft er alle schijn van dat het 18
de

-eeuwse onderzoek door één persoon is gedaan en dat 

de rest daar kopieën van zijn.  

 

Tussen 1851 en 1858 leefde de discussie over de familie Tromp en de aansluiting op Van der 

Wel weer op in De Navorscher.
7
 Daarna heeft de heer H. Jager, archivaris van Brielle, in 1883 

de draad opgepakt en onderzoek gedaan maar ook hij kwam niet verder terug dan 1597.
8
  

In de Nederlandsche Leeuw van 1898 
9
 en 1900 

10
 werd de afstamming van Tromp op basis 

van de wapens sterk in twijfel getrokken. In 1914 wordt door Jhr. C.Ph. van Kinschot in de 

genealogie Van Kinschot, verwant aan Tromp, tevens en korte stamreeks Tromp 
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gepubliceerd, beginnend bij het huwelijk op 13-7-1597 van Harper Maertenszoon met 

Jannetge Barents en waarbij hij afstand neemt van de oudere generaties Van der Wel.
11

 

Hoewel hier voor- en tegenstanders aan het woord zijn, wordt eigenlijk nergens afdoende 

bewijs geleverd over oudere gegevens dan Harper Maertensz. en Jannetge Barents.  

 

Ronald Prud’homme van Reine die in 2001 ‘Schittering en schandaal’, een dubbelbiografie 

van Maerten en Cornelis Tromp, publiceerde, vermoedt dat Cornelis Tromp, of zijn naaste 

familie, de laatste week voordat Cornelis stierf het persoonlijke archief van de familie heeft 

vernietigd. Cornelis, met zijn schitterende carrière, stierf in 1691 als een eenzaam 

teleurgesteld man. Na een conflict met zijn opperbevelhebber Michiel de Ruyter had hij van 

de raadpensionaris Johan de Witt zijn ontslag gekregen waardoor hij een paar jaar buitenspel 

was gezet. Daarna werd hij mede verdacht met stadhouder Willem III en zijn zwager Johan 

Kievit betrokken te zijn geweest bij de moord op de gebroeders Johan en Cornelis de Witt. 

Ook naaste familieleden en aangehuwden waren betrokken bij diverse schandalen. De familie 

was er bij gebaat dat er geen ongewenste zaken in een eventuele biografie zou verschijnen. 

Mogelijk zijn er ook belangrijke papieren verloren gegaan bij de brand in zijn ‘buitenhuis’ in 

Den Haag in 1673.
12

 

 

Samenvattend kan men stellen dat niemand van bovenstaande onderzoekers verder is 

gekomen dan het jaartal 1597, het huwelijk van Harper Maertensz. in Brielle met Jannetge 

Barents Quack en dat niemand een verwantschap met het geslacht Van der Wel heeft kunnen 

aantonen.  

 

De doorbraak en de verwantschap met Van der Wel 

 

De doorbraak naar de ouders van Harper Maertensz. Tromp en het bewijs van verwantschap 

met de Delftse familie Van der Wel wordt geleverd door twee akten in het Delftse 

gemeentearchief. De doorslaggevende akte is te vinden in het weeskamerarchief. In 1581 

registreerde Maerten Jansz., weduwnaar van Aeltgen Lambrechtsdr., zijn kinderen en gaf 

daarbij ook hun leeftijden. Hij werd geassisteerd door Cornelis Lambrechtsz. van der Wel en 

Jacob Lambrechtsz. van der Wel, voogden van moederszijde.
13

 Het weeskamerarchief van 

vóór 1618 was tot voor kort door de slechte kwaliteit nooit ter inzage voor bezoekers van de 

studiezaal.   

 

De tweede akte komt uit het notarieel archief en betreft de huwelijkse voorwaarden van 

Machteld Maertensdr., dochter van Maerten Jansz. en Aeltgen Lambrechts. Bij deze 

gelegenheid, op 7-7-1595 wordt Machteld geassisteerd door Joachim Cornelisz., haar zwager, 

Isaack Lambrechtsz. van der Wel en Lambrecht Lambrechtsz. van der Wel, haar ooms, broers 

van haar moeder.
14

  

 

De broers Cornelis, Isaack, Jacob en Lambrecht Lambrechtsz. van der Wel waren allemaal 

brouwer en Cornelis was burgemeester en Isaack schepen van Delft.  

 

Het verhaal van de familie Tromp betreffende de afstamming van de familie Van der Wel 

blijkt dus wel te kloppen, zij het dat die afstamming niet via patrilineaire maar via 

matrilineaire lijn liep. Met enige kennis van heraldiek wordt bovendien duidelijk dat in het 

hieronder afgebeelde wapen van Cornelis Tromp de kwartieren II en III moeten zijn ontleend 

aan voorouders in vrouwelijke lijn.  
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De fictieve Harper Lambrechtsz. en diens opgevoerde ouders Lambrecht Jansz. en Johanna 

van der Block van de 18
de

-eeuwse onderzoeker blijken dus onjuist.  

 

Verklaring voor de wapens behorende bij Tromp 

 

Bij de genealogie van de familie Tromp spelen de volgende vijf wapens een rol. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Maerten Harpertsz. Tromp      Cornelis Maertensz.Tromp       

 

 

Wapen van Maerten Harpertsz. Tromp 

 

In zilver een rode hoge keper, vergezeld onder een getuigd zwart fregat op een zee van 

natuurlijke kleur, en in een blauw schildhoofd een gouden lelie. 

Koning Lodewijk XIII van Frankrijk schonk 13-1-1640 bovenstaand wapen aan Maerten 

Harpertsz. Tromp (1598-1653) naar aanleiding van de overwinning op de Spaanse vloot bij 

Duins in 1639. Karel I, koning van Engeland, schonk 20-5-1642 de twee griffioenen die het 

wapen flankeren elk beladen met een schildje met een dubbele roos.
1
 

Voor 1640 voerde Maerten Harpertsz. Tromp een ander wapen met een zittende aap, blazende 

op een bazuin en een harp liggende voor de aap op de grond. Dit wapen op de grafsteen van 

zijn eerste vrouw en staat verder in dit artikel afgebeeld. 

 

Wapen van Cornelis Maertensz. Tromp 

 

Gevierendeeld: I en IV in zilver een rode hoge keper beladen met een gaande gouden 

aanziende leeuw, vergezeld onder een getuigd zwart fregat op een zee van natuurlijke kleur, 

en in een blauw schildhoofd een gouden lelie; II en III in rood drie gouden schuinkruisjes. 

Karel II, koning van Engeland, schonk in 1675 Cornelis Maertensz. Tromp een gaande 

aanziende gouden leeuw die op de keper geplaatst werd. Het wapen werd gevierendeeld met 

in de kwartieren I en IV het wapen van zijn vader en in de kwartieren II en III in rood drie 

gouden schuinkruisjes.
1 

Dit schild heeft een aantal varianten met (hart)schilden. Na de verheffing tot baronet in 1675 

voerde hij het wapen met een hartschild met de hand van Ulster. Na de verheffing tot graaf 

van Syllisborg in 1676 voerde hij dat hartschild gecombineerd met de hand van Ulster. 
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1. Gerard van der Wel     2. Cornelis en Isaack van der Wel         3. Van der Wel  

                                                                                                     (Gorinchem en Leiden) 

 

Wapen 1: in blauw drie geopende zilveren scharen met gouden ogen.
15

 

Dit wapen werd gevoerd door Mr. Gerard Adriaensz. van der Wel (1610-1685), notaris en 

schepen van Delft. Hij is zeer waarschijnlijk een nakomeling uit het eerste huwelijk van 

Lambrecht Sweerts met Pietergen Gerritsdr.
16

 

Wapen 2: in blauw een zilveren dwarsbalk beladen met een zwarte zespuntige ster, en 

vergezeld van drie geopende zilveren scharen met gouden ogen.
17

 

Dit wapen werd gevoerd door Cornelis Lambrechtsz. van der Wel, (overl. 1621), brouwer en 

burgemeester van Delft en Isaack Lambrechtsz. van der Wel (overl. 1620), brouwer en 

schepen van Delft, beiden zonen uit het tweede huwelijk van Lambrecht Sweerts met Johanna 

Jansdr. van der Block. Vader Lambrecht Sweerts was barbier, en later brouwer, in ‘De 

Schaer’. De scharen in het wapen Van der Wel zijn naar alle waarschijnlijkheid ontleend aan 

de naam van het ouderlijk huis. De kinderen uit het tweede huwelijk hebben ter 

onderscheiding een breuk in het wapen aangebracht 

 

Wapen 3: in rood drie gouden schuinkruisjes. 

 

Dit wapen werd gevoerd door de volgende personen: 

- Adriaen Woutersz. van Wel, schepen van Gorinchem 1438, 1439.
18

 

- Jacob van der Wel, schepen van Gorinchem 1465.
18

 

- Adriaen van Wel, schepen van Gorinchem 1470. 
18

 

- Mr. Ewout Wel, stadsgeneesheer van Leiden 1481, veertigraad van Leiden 1514 t/m 1526.
19

 

Ondanks verwoede pogingen is het ons tot heden niet gelukt een relatie te leggen tussen 

bovenstaande wapenvoerders en het Delftse geslacht Van der Wel. 

 

Een plausibele verklaring voor het wapen van Cornelis Maertensz. Tromp 

 

De stamvader van het Delftse geslacht Van der Wel is Lambrecht Sweerts (postuum Van der 

Wel genoemd), geb. ca. 1504, barbier, mr. chirurgijn, pok- en pestmeester van het St. Joris 

Gasthuis en later brouwer in ‘De Schaer’ te Delft, overl. vóór 15-1-1560 s.c. (= 1561).
20 

Hij tr. 

1
e
 met Pietergen Gerritsdr., dochter van Gerrit N.N. en Marina N.N., tr. 2

e
 met Johanna 

(Jannetge) Jansdr. van der Block. Uit het eerste huwelijk zijn minstens twee, maar 

waarschijnlijk drie kinderen geboren, waaronder Aeltgen Lambrechtsdr. die met Maerten 
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Jansz., de stamvader van het geslacht Tromp, huwt. Uit het tweede huwelijk van Lambrecht 

Sweerts zijn vier zonen bekend. Alle zoons zijn zich Van der Wel gaan noemen. 

 

27-1-1552 (= 1551 s.d.) Marina, weduwe van Loys Brunel, met haar gekozen voogd San (?) 

Tijsz., bepaalt dat de kinderen van mr. Lambrechts Sweerts., gewonnen bij haar dochter 

Pietertgen Gerritsdr., haar goederen zullen erven in plaats van hun moeder en dat ze van kind 

op kind moeten besterven en indien de laatste zonder nakomeling overlijdt, dan naar 

schependomsrecht op haar naaste erven.
21

   

16-9-1577: Testament van Lambrecht Lambrechtsz. van der Wel, zoon van Lambrecht 

Sweertsz. van der Wel, in zijn leven brouwer te Delft in ‘die Schaer’, geprocureerd bij 

Jannetgen Jansdr., legateert 100 pond groot vlaams aan Jannitgen Jansdr., zijn beminde en 

lieve moeder, en bij gebreke daaraan dezelfde 100 pond groot vlaams aan Cornelis, Jacob en 

IJsaack van der Wel Lambrechtszonen, zijn broeders of hun kinderen en niemand anders. 

Getuigen: Jacob Cornelisz. van Moerkercken (de aanstaande man van nicht van Pietergen 

Swerendr.) en mr. Hartoch Hartochsz., zuivelverkoper.
22

 

 

Zo’n naam als Van der Wel komt niet zomaar uit de lucht vallen; daar is vaak wel een 

verklaring voor te geven. Als de vader een patroniem voert en de moeder van een welgestelde 

familie afkomstig was kwam het in de 16
de

 eeuw herhaaldelijk voor dat de kinderen dan de 

naam van de moeder overnamen. 

Stel dat Pietergen Gerritsdr. een ‘Van der Wel’ was en verwant met het geslacht uit 

Gorinchem, dan zou je eigenlijk verwachten dat alleen haar kinderen met Lambrecht Sweerts 

haar naam overnamen. Maar ook de kinderen uit het tweede huwelijk van Lambrecht hebben 

de naam Van der Wel aangenomen. Naar gewoonte van die tijd behielden zij wel het wapen 

van hun vader Lambrecht Sweerts, bij de kinderen uit het tweede huwelijk weliswaar met een 

breuk. Als Pietergen Gerritsdr. inderdaad een Van der Wel was en afkomstig van de 

Gorinchemse tak, dan is het wapen van Cornelis Tromp te verklaren. Dan heeft Cornelis 

Tromp het wapen van zijn overgrootmoeder in zijn kwartieren geplaatst. Het bewijs dat 

Pietergen Gerritsdr. een Van der Wel is ontbreekt; het is puur een hypothese gebaseerd op de 

aanname van de naam Van der Wel en de kwartieren II en III in het wapen van Cornelis 

Maertensz. Tromp. Deze niet gebruikelijke samenstelling van de kwartieren van een 

overgrootmoeder komt in de 16
de

 en 17
de

 eeuw bij meer geslachten voor.  

Ook moet men rekening houden dat Cornelis Tromp het niet zo nauw nam met zijn wapen en 

met de schuinkruisjes wilde bijdragen tot meerdere eer en glorie van zijn familie. Misschien 

was de status van de Gorinchemse familie Van der Wel hoger dan die van de Delftse familie. 

Bovendien lijkt het wapen verdacht veel op dat van de adellijke familie Van Almonde. Door 

het omdraaien van de kleuren lijkt het volkomen legitiem maar het is wel suggestief. De 

familie Van Almonde was niet onbekend bij de familie Tromp. In de testamenten van 1634 en 

1644 van Maerten Harpertsz. Tromp, verder vermeld in dit artikel, wordt Pieter van Almonde, 

burgemeester van Brielle, benoemd tot voogd over zijn minderjarige kinderen. 
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Heraldisch overzicht 
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Stamreeks Tromp 
 

I. Maerten Jansz., geb. naar schatting 1530, verm. afk. uit ‘Duijren’ (Düren, bij Aken, D), 

poorter van Delft 13-12-1558,
23

 grootwerkmaker (goud- en zilversmid), staat borg voor Jan 

Jansz. uit ‘Duijren’ 15-12-1559
24

, bezat drie, maar misschien wel vier huizen in Delft, één aan 

de ‘Pontemarckt’ (nu Brabantse Turfmarkt)
13, 25 

met achter zijn woonhuis nog twee huisjes die 

zijn weduwe op 8-2-1589 verkocht
 26

 en een bij de Haverbrug (hoek Peperstaat/Oude Delft) 

genaamd ‘t Goude (of Gulden) Laecken’. Gelet op zijn beroep en de naam van het huis zou 

hij mogelijk daar zijn nering kunnen hebben uitgeoefend. Zijn dochter Machteld Maertensdr. 

wordt vermeld als wonende in dit huis
27

 en is uit dit huis gehuwd. Hij is vóór 8-2-1589 

overleden.
26

 Hij tr. 1
e
 Aeltgen Lambrechtsdr. (van der Wel), overl. vóór 21-2-1581,

13
 dochter 

van Lambrecht Sweerts. (postuum Van der Wel genoemd) en Pietergen Gerritsdr. Hij tr. 2
e
 

Aelgen Jansdr. 

 

13-12-1558: Mertijn Jacobsz. (= Jansz.?), poorter, ‘grootwerckmacker’, afk van ‘Duijren’, 

borg Vranck Willemsz., kistenmaker.
23

  

 

15-12-1559: Martijn Jansz., ‘grootwerckmaker’, vermeld als borg in het poorterboek voor Jan 

Jansz. afk. van ‘Duijren’.
24

   

 

Van de twee bovenstaande vermeldingen zijn de overeenkomsten opmerkelijk. De naam 

Martijn (Maerten), het beroep van grootwerkmaker en de plaats ‘Duijren’. Grootwerkmaker 

was een niet veel voorkomend beroep. Op de lijst van grootwerkmakers in Delft komt de 

naam Mertijn (Maerten) Jacobsz. niet voor, wel Maerten Jansz..
28

 Zou de klerk mogelijk een 

verschrijving hebben gemaakt van Jacobsz. i.p.v. Jansz. Als dit inderdaad een verschrijving is 

dan komt Maerten Jansz. uit ‘Duijren’ en zou Jan Jansz. mogelijk een jongere broer kunnen 

zijn, die het vak van grootwerkmaker bij Maerten Jansz. leerde. In de 100
e
 penning van 1578 

wordt Jan Jansz., ‘grootwerckm(aecke)r in de Doelstraet’ vermeld en aangeslagen voor een 

huurwaarde van X £ (een zeer bescheiden huisje dus).
29

 In 1580 wordt een Jan Jansz.op de 

lijst van grootwerkmakers vermeld.
29 

Na 1585 woont hij aan de Verwersdijk (nu 178).
30

 

 

1578: Maerten Jansz. vermeld in de 100
e
 penning als ‘grootwerckmaicker’ aan de Pontemarct 

W.Z. en aangeslagen voor een huurwaarde van XVI £.
31

   

 

15-8-1579: Maertijn Jansz. grootwerkmaker leent via de weeskamer, tegen een rente van de 

penning 16, een bedrag van 52 pond groten Vlaams van Jan Gerritsz. in de ‘Roede Maen’ aan 

de Corenmarct als stiefvader en voogd van de weeskinderen van wijlen Jan Ariensz. Schaege 

geprocreëerd bij Ariaentgen Cornelisdr. Maerten stelt als onderpand zijn huis aan de westzijde 

van de Pontemarct naast Jan Bom aan de noordzijde en Maerten Brammer aan de zuidzijde.
32

 

 

Op 21-2-1581 compareerde ter weeskamer van Delft Maerten Jansz., grootwerkmaker, 

teneinde zijn zes kinderen te registreren, verwekt bij Aeltgen Lambrechtsdr. zaliger, te weten: 

Lambrecht 20 jaar, Pietertgen 18 jaar, Maritgen 17 jaar, Machteltgen 16 jaar, Jan 13 jaar (of 

14 jaar, slecht leesbaar) en Harper 10 jaar. Voogden van moederszijde zijn Cornelis 

Lambrechtsz. van der Wel en Jacob Lambrechtsz. van der Wel, brouwers. De kinderen zullen 

bij meerderjarigheid elk 100 carolus guldens ontvangen als moederlijk erfdeel. Maerten 

verzekert deze uitkoop op zijn huis erf staande aan de Pontemarct aan de westzijde, naast ‘die 

Brammers huijs’. In de marge staat aangetekend dat op 28-7-1595 Joachim Cornelisz. de 

Bruijn, getrouwd met Marritgen Maertens, Huijch Geenen, getrouwd met Machteltgen 
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Maertens, Lambrecht Maertensz., Pietertgen Maertens en Harpaer Maertensz. verklaren 

voldaan en betaald te zijn van hun moederlijk bewijs. Broer Jan Maertensz. volgt op 28-10-

1595 met een zelfde verklaring.
13

 

 

27-11-1584: Jan Willemsz. Robol op Delfshaven, Maerten Jansz., grootwerkmaker, wonende 

aan de Turfmarkt en Barent Jansz., kleermaker, beiden binnen deze stad, hebben voor ons 

(schepenen) beloofd Henrijck Pietersz., timmerman in Delft, de som van 1600 car. gulden 

voor de koop van een huis, staande op Delfshaven aan de westzijde van de Culck, te betalen, 

100 gulden gereed, kerstmis 1585 72 gulden en voorts alle kerstmisdagen daaraanvolgend 72 

gulden tot de volle som betaald is.
33 

 

Op 8-2-1589 verkopen de weduwe en de voogden van de kinderen van Maerten Jansz., 

grootwerkmaker, elk voor de helft, aan Lambrecht Maertensz., grootwerkmaker, twee huisjes 

met erf, staande en gelegen achter het huis van voorn. Maerten, ‘nu gecoft bij Willem 

Anthonisz. Kick, responderende van de gemeen muijr’ tot achter aan de poort van Doe Jacobs 

van der Stolck, voor de som van 450 car. gulden. Ondertekend door Lambrecht Martensz., Jan 

Maertensz., Aelgen Jans, Cornelis Lambrechtsz. van der Well, en IJsbrant Willemsz. als 

voogd van Aelgen.
26

 

 

Kinderen uit het 1
e
 huwelijk: 

1. Lambrecht Maertensz., geb. ca. 1561 (20 jaar oud in 1581), grootwerkmaker, woonde aan 

de Turfmarkt te Delft (1584), doopgetuige te Brielle in 1598 bij Maerten, zoon van zijn 

broer Harper, aangeslagen in de verponding van 1620-1632 voor een huis aan het 

Oosteinde 
34 

en aan de Oude Langedijk.
35

 Hij tr. Delft (otr. 7-2) 26-2-1584 Maritgen 

Willemsdr., afk. van Amsterdam.  

2. Pietergen Maertensdr., geb. ca. 1563 (18 jaar oud in 1581), overl. na 28-7-1595.  

3. Maritge(n) Maertensdr., geb. ca. 1564 (17 jaar oud in 1581), overl. 1605/1606. Zij tr. 

(otr. Delft 7-8-1583) Jochem Cornelisz. de Bruijn, jm. afk. uit Brielle, 

scheepstimmerman, schout van Rockanje 1609,
36

 biersteker, wonende te Brielle 1613.
37

 

Hij assisteert te Delft in 1595 zijn schoonzus Machteld bij haar huwelijkse voorwaarden 

en is te Brielle in 1598 getuige bij de doop van een kind van zijn zwager Harper, overl. 

22-1-1622. Jochum Cornelisz. de Bruijn, weduwnaar van Brielle, tr. 2
e
 Brielle 26-8-1607 

Elsgen Goosensdr., weduwe van Claes Pietersz. van Treslong.  

4. Machteld Maertensdr., geb. ca. 1565 (16 jaar oud in 1581), woonde in het huis ‘t Gouden 

Laecken’ bij de Haverbrug (1595),
27 

doopgetuige te Delft in 1596 bij Beliken, dochter 

van haar zus Maritgen, en te Brielle in 1598 bij Maerten, zoon van haar broer Harper. Zij 

tr. (otr. Delft 8-7 en Rotterdam 9-7-1595) Delft 23-7-1595 als jd. wonende te Delft, met 

Huych (Hugo) Geenen (Schapenham), stuurman, weduwnaar van Rotterdam, wonende 

Vischmarkt te Rotterdam, zoon van Geen Leenartsz. en Lijsbeth Adriaensdr. Huych 

Geenen tr. 1
e
 Rotterdam 23-2-1579 Lijsbeth Ariendr.  

 

Bij de ondertrouwinschrijving te Rotterdam staat achter de naam Huych Geenen vermeld 

‘Schapenham’ en achter die van Machtelt Maertensdr. ‘Tromp’. Dit moet na 1607 zijn 

toegevoegd. Op 7-7-1595 sloten Huych Geenen, weduwnaar, stierman, wonende tot 

Rotterdam, en Machteltgen Maertensdr. jd., wonende tot Delft, huwelijkse voorwaarden. 

Hij werd geassisteerd door Lijsbeth Ariaensdr., weduwe van Geen Leenartsz., zijn 

moeder, en Anna Jansdr., zijn nicht. Zij werd geassisteerd door Joachim Cornelisz., haar 

zwager, en Isaack Lambrechtsz. van der Wel en Lambrecht Lambrechtsz. van der Wel, 

haar ooms (broers van haar moeder).
38

 Door dit huwelijk werd Machteld de stiefmoeder 
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van Geen Huychen Schapenham, bekend als vice-admiraal op de vloot van Jacques 

l’Hermite (Nassausche vloot).
39

 

 

5. Jan Maertensz., geb. ca. 1567/68 (13 of 14 jaar oud in 1581), gaf 28-10-1595 een 

verklaring voldaan te zijn van zijn moederlijk bewijs.
13

  

6 Harper Maertensz., volgt II. 

 

II. Harper (Herpert) Maertensz. Tromp, geb. ca. 1571 (10 jaar oud in 1581),
13

 jg. van Delft, 

woonde te Brielle aan het Kolfslop, ook wel Kaatsbaan genoemd (1597-1606),
40 

overl. Guinee 

door een kanonskogel 1610. Hij tr. Brielle 13-7-1597 Jannetge Barents Qua(a)ck, weduwe, 

afkomstig van Rockanje, wonende te Brielle (1597), overl. Amsterdam 18-8-1655, 

vermoedelijk ten huize van haar kleinzoon Cornelis Tromp die toen in dienst was bij de 

admiraliteit van Amsterdam, dochter van Barent Quaack en N.N. de Ruyter. Zij tr. 1
e
 

Rockanje (otr. Brielle 5-5-1596, ‘bescheit om in Rockangie te trouwen’) Cornelis Ewoutsz. 

(begr. Brielle 24-8-1596). 

 

Harper Maertensz. is na het overlijden van zijn ouders waarschijnlijk bij zijn zuster Maritgen 

Maertensdr. in Brielle gaan wonen. Haar man, Jochem Cornelisz. de Bruijn was 

scheepstimmerman in Brielle en zo kwam Harper Maertensz. in aanraking met de zeevaart. 

Harpert Maertensz. diende in 1605 als luitenant op het schip van kapitein Sybert Meindertsz.
41  

 

 

 
 

Slag bij Gibraltar 25 april 1607 waar aan Harper Maertensz. Tromp in het dekkingeskader 

deel nam.  

Schilder: Cornelis Claesz. van Wieringen ca. 1621.  

Rijksmuseum Amsterdam. 
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Op 15-2-1606 kocht Harper een huis aan de Gaperstraat te Rotterdam.
41

 De verhuizing van 

Brielle naar Rotterdam hing samen met zijn promotie tot kapitein bij de Admiraliteit op de 

Maas in 1606. Op 3-4-1606 stond Arent Cornelisz. Quacq, vroedschap van Brielle, borg voor 

Harper Maertensz. Tromp.
42

 
 

In 1607 voer Harper als kapitein op het fregat ‘Olifantstromp’ in een eskader onder 

commando van schout-bij-nacht Moy Lambert (ook een Briellenaar).
43

 Waarschijnlijk heeft 

Harper zijn naam Tromp aan het fregat Olifantstromp ontleend. In 1607 deed hij mee aan de 

campagne die leidde tot de slag bij Gibraltar. De Olifantstromp deed zelf niet mee aan die 

slag, maar was deel van het dekkingseskader dat op volle zee bleef kruisen. Tot in 1610 bleef 

hij patrouillediensten uitvoeren, meestal op het Kanaal. Dat jaar werd Harper eervol ontslag 

verleend wegens het Twaalfjarig Bestand. Nog dezelfde zomer voer hij, maar nu als 

koopman, naar Guinee. Onderweg raakte zijn schip slaags met zeven Engelse 

zeeroversschepen. Harper werd gedood door een kanonskogel, waarna het schip geënterd 

werd en de bemanning zich overgaf.  

 

In 1614 verkocht Jannetge Barents voor 1400 gulden haar huis in Rotterdam
44

 en keerde terug 

naar Brielle. Het huis werd bij giftbrief van 22-1-1614 door de gemachtigde van Jannetje 

Barentsdr., weduwe kapitein Harper Maertensz. van der Tromp, overgedragen. Als borg voor 

de weduwe wordt in de giftbrief genoemd: Machteld Maertensdr., weduwe van kapitein 

Huych Geenz. Schapenham.
44

 

 

Jannetge Barents is getuige te Rotterdam 13-5-1627 bij de doop van haar kleinzoon Harper 

Maertensz.  

In de testamenten van haar zoon Maerten Harpertsz. Tromp van 17-9-1631,
45

 17-11-1632,
46 

27-1-1634
47 

en
 
23-2-1644

48 
wordt Jannetge bedacht met een jaarrente. 

  

Op 27-2-1641 bekent Magdalena Jordens, poorteres van Brielle, aan Jannetgen Barents, 

weduwe van kapitein Harper Maertensz. Tromp, een schuld van 1300 car. gulden, wegens 

koop van een huis en erf genaamd ‘De Gulde Mantel’ in de Nobelstraat te Brielle.
49

 

 

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. Maerten Harpertsz., volgt III. 

2. Aeltje (Alijda) Harpertsdr. verm. geb. Brielle, vermeld in de testamenten van haar broer 

Maerten Harpertsz. Tromp op 17-9-1631
45

 en 27-1-1634,
47

 doopgetuige te Brielle op 3-8-

1659 bij Aeltje Christaens Clooster. Zij tr., als jd. wonende aan de Nobelstraat, Brielle 1-

7-1625 (otr. ald. 8-6-1625) Egbert Jansz. Ooms, jm. uit Nijmegen, overl. voor 7-12-

1629.
50

 

3. Helena (Leentge) Harpertsdr., verm. geb. Brielle, vermeld in de testamenten van haar 

broer Maerten Harpertsz. Tromp op 17-9-1631
45

 en 27-1-1634,
47 

ongehuwd, begr. 

Rotterdam 26-6-1661.  

 

Leentgen benoemt in een testament d.d. 14-1-1657 kapitein Joan Ooms (Jan Egbertsz. 

Ooms, zoon van haar zuster Aeltje), haar neef, tot erfgenaam en legateert aan Maertgen 

Harpertsdr. Tromp, haar zus.
51

 

 

4. Maertje (Maritgen) Harpertsdr. Tromp, verm. geb. Brielle, vermeld in de testamenten 

van haar broer Maerten Harpertsz. Tromp op 17-9-1631
45

 en 27-1-1634,
47 

begr. Brielle 

31-10-1660. Zij tr., als jd. wonende aan de Nobelstraat, Brielle 8-7-1631 Bastiaen 
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Bastiaensz. Molewater, geb. Brielle ca. 1607 (28 jaar in 1635
52

), bakker te Brielle, overl. 

Brielle 17-3-1647.
53 

 

14-8-1653: Maertge Harpertsdr. Tromp, weduwe van Bastiaen Bastiaens Molewater, 

wonend Brielle, vermeld met haar drie zonen.
54

 

 

23-9-1655: Jan Pietersz. van der Noort, zeeman, won. te Brielle, bekent aan Maertjen 

Harpertsdr. Tromp, weduwe van Bastiaen Molenwater, een schuld van 600 gulden 

wegens geleende en aangetelde penningen, verzekerd op zijn huis en erf in het 

Noordeinde.
55

 

 

18-1-1657: Hendrick Hendricksz. Schatrijck, won. te Brielle, bekent aan Maertjen 

Harpertsz. Tromp, weduwe van Bastiaen Molewater, een schuld van 1100 gulden wegens 

geleende en aangetelde penningen, verzekerd op zijn huis en erf genaamd ‘De Drie 

Moorjanen’ aan de Noordzijde van het Maarland.
56

 

 

III. Maerten Harpertsz. Tromp, ged. Brielle 23-4-1598 (get. Lambrecht Maertens, Jochum 

Cornelisz. en Machtelt Maertens), scheepsjongen bij zijn vader 1606-1609, kwartiermeester 

1617, stuurman 1618, luitenant ter zee 1622, kapitein ter zee 1624, vlaggenkapitein op het 

schip van Piet Heijn 1629,
57

 luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland 1637,
58

 door 

Lodewijk XIII in de adelstand verheven en begiftigd met de Orde van St. Michel 1642,
59

 

luitenant-admiraal generaal van Holland en Friesland 1651, gesneuveld tijdens de slag bij Ter 

Heijde 10-8-1653, begr. Delft (O.K.) 5-9-1653. Hij tr. 1
e
 Brielle (Sint-Catharinakerk) 7-5-

1624 Dina (Dignum) Cornelisdr. de Haes, geb. (verm. Rotterdam) 1-1-1599, overl. Rotterdam 

20-11-1633,
60

 begr. aldaar (St. Laurenskerk) 27-11-1633 (de vrouw van Maerten Herpers), 

dochter van Cornelis Cornelisz. de Haes de oude, schipper uit Rotterdam en N.N. van den 

Heuvel. Hij tr. 2
e
 Brielle 12-9-1634 (otr. Rotterdam 27-8-1634 en Brielle 27-8-1634) Aeltgen 

(Aleijd) Jacobsdr. (van) Arckenbou(d)t, jd. wonend in 

de Nobelstraat te Brielle, geb. Brielle 3-5-1602, ged. 

aldaar 5-5-1602, overl. Rotterdam 13-4-1639, begr. 

aldaar (St. Laurenskerk), dochter van Jacob Arensz. 

Arckenbout en Aeltgen Frans. Hij tr. 3
e
 Den Haag 1-

2-1640 (otr. Rotterdam 15-1-1640 met att. op Den 

Haag gegeven 29-1-1640) Cornelia Teding van 

Berckhout, geb. 6-10-1614, wonend Den Haag 

(1640), overl. Den Haag (impost Den Haag 18-10-

1680, 52 gld.), begr. Delft (O.K.) 18-10-1680,
61 

dochter van mr. Adriaan Teding van Berckhout, heer 

van Sliedrecht, en Margaretha van Beresteijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het geboortehuis van Maerten Harpersz. Tromp in de 

Voorstraat van Den Briel. 
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Maerten Harpertsz. woonde na zijn eerste huwelijk aan de Voorstraat (later nr. 45) in Brielle. 

Op 31-12-1626 kocht hij voor 2000 gulden een huis aan de Leuvehaven te Rotterdam.
62

 Dit 

huis ging op 20-4-1667 over op de erven van Johan Ooms.
63

 Hij kocht op 23-10-1642 een 

huis in Den Haag aan de zuidzijde van het Korte Voorhout (later nr. 11) voor een bedrag van 

39.000 gulden.
64

  

 

Vlak voor zijn derde huwelijk liet Maerten de staat van zijn bezittingen opmaken. In totaal 

vertegenwoordigden die een waarde van 86.301 gulden, waarvan de belangrijkste 

bestandsdelen: zijn huis met inboedel aan de Leuvehaven geschat op 8.000 gulden. Zes 

verkregen gouden ereketenen geschat op 10.000 gulden. Ongeveer 32.000 gulden was belegd 

in obligaties en rentebrieven en tezamen met zijn schoonzuster Neeltje Jacobsdr. Arckebout, 

die zijn dochtertje Alida had verzorgd, bezat hij zeven huizen in Brielle, waarvan de waarde 

voor zijn deel werd geschat op 20.500 gulden.  

Een som van 13.800 gulden aan buitgeld dat nog niet door de admiraliteit was uitgekeerd, was 

niet in het totaalbedrag opgenomen.
65  

 

In 1640 liet hij zich te Delft portretteren door Michiel Jansz. van Mierevelt.
66

 

 

Met zijn aanstaande derde vrouw maakt Maerten huwelijkse voorwaarden op 8-1-1640.
67

 

 

 

 

Portret: Maerten Harpertsz. Tromp (1598-

1653), afgebeeld met het ordeteken van de 

Orde van St. Michel 

Schilder: Jan Lievensz. ca. 1660. 

National Maritime Museum, Greenwich, 

Londen. 

Portret: Cornelia Teding van Berckhout 

(1614-1680), 3
de

 vrouw van Maerten 

Harpertsz. Tromp. 

Schilder: Jan Lievensz. ca. 1660.  

Rijksmuseum Amsterdam. 
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Maerten Harpertsz. Tromp maakt vijf maal een testament: 

 

17-9-1631: Hij heeft uit huwelijk met Dignum Kornelis twee zoons: Herpert en Kornelis. Aan 

zijn moeder Jannetje Barends legateert hij een jaarlijkse rente van100 gld., haar leven lang, 

waartoe een hoofdsom van1600 gld. moet worden vastgezet.
45

 

 

17-11-1632: Maerten en zijn vrouw Dingnom Cornelisdr. benoemen elkaar tot enige 

erfgenaam met uitzondering van een ketting met medaille, met aan een zijde Frederik Hendrik 

en aan de andere zijde een gedicht, hem verleend ten tijde van admiraal Piet Hein, die voor 

zijn oudste zoon bestemd is en die telkens aan de oudste zoon moet worden doorgegeven. De 

weeskamer mag geen bemoeienis hebben met de voogdij. Wanneer hij als eerste komt te 

overlijden, zal de broer van zijn vrouw, Cornelis Cornelisz. de Jonge, tot voogd worden 

benoemd. Aan zijn moeder Jannitge Barents, weduwe van Herpert Maertensz. Tromp, moet 

elk jaar 110 gld. worden uitgekeerd.
46

 

 

27-1-1634: Uit zijn huwelijk met wijlen Dignum Kornelis heeft Maerten drie zoons: Herpert, 

Kornelis en Jan. Hij wil begraven worden in het zelfde graf waar zijn vrouw ligt. Zijn moeder 

Jannetje Barends krijgt levenslang 200 gld. per jaar, zijn zusters Aaltje, Leentje en Marijtje 

elk eenmalig een legaat van 200 gld. Aan het weeshuis legateert hij 200 gld. en aan de armen 

eveneens 200 gld. Tot voogden benoemt hij Pieter van Almonde en zijn zwager Bastiaan 

Bastiaans, oom van de kinderen van moederszijde.
47

 

 

11-4-1639: Maerten en zijn tweede vrouw Aeltgen maken te Rotterdam een mutueel 

testament.
68

 

 

23-2-1644: Maerten Harpertsz. Tromp, eerst weduwnaar van Digna Cornelisdr., ten tweede 

weduwnaar van Aeltgen Jacobsdr. Arckenbout, en nu man van Cornelia Adrijaens Berckhout, 

luitenant-admiraal te ’s-Gravenhage, benoemt tot erfgenamen zijn kinderen en zijn vrouw, 

met legaten aan zijn zuster Helena en aan zijn moeder Jannitgen Barentsdr. Hij stelt tot 

voogden Sebastiaen Bastiaensz. Molenwater, zijn zwager, Cornelis Arijaensz. Quaeck, zijn 

neef, Pieter van Aldemonde, burgemeester van Brielle en Jannitgen Barents, zijn moeder.
69

 

 

Op 9-jarige leeftijd ging hij als scheepsjongen op de “Olifantstromp”, het fregat van zijn 

vader, dat in 1607 meedeed aan de campagne die leidde tot de slag bij Gibraltar. De 

“Olifantstromp” deed niet mee aan die slag zelf, maar was deel van het dekkingseskader dat 

op volle zee bleef kruisen. Tot in 1610 bleven vader en zoon Tromp patrouillediensten 

uitvoeren, meestal op het Kanaal. Die zelfde zomer nog voer Maerten met zijn vader, die 

inmiddels koopman was geworden, naar Guinee. Onderweg raakte hun schip slaags met zeven 

Engelse piraten. Vader Harper werd gedood door een kanonskogel, waarna het schip geënterd 

werd en de bemanning zich overgaf. Maerten verbleef daarna twee jaar in gevangenschap en 

moest werken als kajuitjongen in dienst van een Engelse kaperkapitein Peter Easton die Salé 

(Marokko) als thuis basis hadden.
 
In deze gevangenschap deed Maerten waarschijnlijk  kennis 

op van de Engelse en Arabische taal.  

 

In 1616 ging hij weer varen en een jaar later trad hij in dienst van de marine als 

kwartiermeester. In deze functie maakte hij onder meer een expeditie tegen Algiers en Tunis 

mee. Vanaf 1619 voer Maarten Tromp weer bij de koopvaardij en werd in 1621 korte tijd 

door de Tunesiërs gevangen gehouden. Mogelijk heeft zijn kennis van de Arabisch taal 

geholpen bij de korte duur van zijn gevangenschap. De Tunesiërs hadden door dat Maerten 
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grote kennis van de zeevaart bezat en boden hem een hoge positie op hun vloot aan, wat hij 

weigerde.  

 

In 1622 trad hij weer in dienst bij de Marine. Twee jaar later werd Tromp kapitein op het 

jachtschip de St. Anthonius en later van het fregat Gelderland.  

 

Tromp werd in 1629 tot vlaggenkapitein benoemd op het schip de Groene Draeck, het schip 

van luitenant-admiraal Piet Hein. In een gevecht met kapers op 17-6-1629 stond Tromp 

samen met Piet Hein op het achterplecht van de Groene Draek toen Piet Hein dodelijk door 

een kogel werd getroffen. Tromp was op 4-7-1629 samen met 25 collega-kapiteins aanwezig 

bij de begrafenis van de luitenant-admiraal Piet Hein in de Oude Kerk te Delft. 

 

Na de dood van zijn eerste vrouw in 1633 verliet Maarten Tromp de marine.  

In 1636 werd hij directeur van 's Lands Equipage en kreeg de opdracht om de gebrekkige 

logistieke ondersteuning van de Nederlandse vloot te verbeteren. 

In oktober 1637 werd hij benoemd tot luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland. Een 

van zijn eerste acties was de blokkade van Duinkerken.  

In januari 1639 stak Tromp weer in zee. Op 18 februari 1639 poogden 23 Duinkerkers, 

overmoedig geworden door hun numerieke overwicht, met geweld uit Duinkerken breken, 

maar Tromp versloeg ze met 12 schepen in de Slag bij Duinkerken, zijn eerste zeeslag en 

overwinning als vlootcommandant. Het Duinkerker vlaggenschip werd verbrand en twee 

andere schepen genomen. Tromp ontving van de Staten-Generaal een gouden ereketen van 

tweeduizend gulden en daarna van de Staten van Holland een van duizend gulden. Zijn deel 

van het prijsgeld van de buitgemaakte schepen bedroeg 3525 gulden. Hij werd door koning 

Lodewijk XIII beloond met de onderscheiding Orde van St. Michel.  

 

Begin 1639 was het duidelijk geworden dat Spanje dat jaar zou proberen met een extra grote 

hulpvloot, die later wel de Tweede Armada of Vijfde Spaanse Armada genoemd werd, met 

troepen en geld naar Vlaanderen door te breken. Tromps taak was het om dit transport te 

stoppen. 

Op 26 september ging hij bij het Nauw van Calais met slechts 17 schepen het gevecht aan met 

een vijandelijke overmacht van 67. Door een slim gebruik van een defensieve linietactiek in 

de lij, lukte het hem deze Armada zo zwaar te beschadigen dat die haar toevlucht zocht op de 

rede van The Downs ("Duins") in het neutrale Engeland. Om dit succes uit te buiten, zonden 

de vijf Nederlandse admiraliteiten ieder schip dat ze maar zeewaardig konden maken naar 

Tromp. Het lukte een Engels ingrijpen te voorkomen door voor te wenden dat hij alleen een 

Spaans vertrek afwachtte. Toen zijn vloot groot genoeg geworden was, vernietigde hij op 21 

oktober de Armada in de Slag bij Duins. 
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Ter glorie van de overwinning werden 

penningen van Maerten Harpertz, Tromp 

geslagen. 

Museum Het Prinsenhof 

 

 

 

De overwinning bij Duins was de grootste uit Tromps carrière en de grootste tactische 

overwinning uit de geschiedenis van de Nederlandse marine. Bij thuiskomst werd Tromp als 

een ware zeeheld onthaald en geëerd. Zijn populariteit was immens. Hij kreeg van het 

prijsgeld de som van tienduizend guldens. Ook internationaal had hij zich nu een grote roem 

verworven. Koning Lodewijk XIII verhief hem in 1640 in de adelstand door de schenking van 

een ridderschap met wapen. In de standsgevoelige 17e eeuw betekende dat een aanmerkelijke 

sociale stijging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de verheffing in de adelstand liet hij dit 

stempel maken. 

Van Kinschot-Tromp Stichting. 
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In de jaren veertig kwam Maarten Tromp in conflict met de Staten-Generaal, omdat die te 

weinig deden om de kapers van Duinkerken te bestrijden. Uiteindelijk werd dit rovershol door 

de Fransen bedwongen. Na de Vrede van Munster raakte de Nederlandse vloot verder in 

verval. Dit zeer tegen de zin van Maarten Tromp. 

 

Maarten Tromp vocht aan het begin van de jaren vijftig met wisselend succes tegen de 

Engelsen. In 1652 moest hij zijn functie zelfs tijdelijk afstaan aan Witte de With. Toen De 

With later dat jaar tijdens de Slag bij Kentish Knock werd verslagen, werd Maarten Tromp 

weer benoemd als bevelhebber. De belangrijkste overwinning van Maarten Tromp was de 

Slag bij Dungeness op 9 december 1652. 

Tijdens de Driedaagse Zeeslag werd Tromp echter weer verslagen, waarna de Britse marine 

met een blokkade de belangrijkste Nederlandse havens nutteloos maakten. Een poging om 

deze blokkade te doorbreken moest Maarten Tromp 10-8-1653 met de dood bekopen. Tijdens 

deze zeeslag, de Slag bij Ter Heijde, werd Maarten Tromp op de Brederode door een Engelse 

scherpschutter dodelijk in de linkerborst getroffen. Hij werd op 5-9-1653 te Delft  in de Oude 

Kerk begraven. Ter nagedachtenis aan Maerten Harpertsz. Tromp werd een praalgraf 

opgericht in de Oude Kerk te Delft. Het is een ontwerp van de Amsterdamse bouwmeester 

Jacob van Campen, het beeldwerk is gemaakt door Rombout Verhulst en het lijstwerk, de 

trofeeën en het reliëf met zeeslag onderaan zijn tombe zijn gemaakt door Willem de Keijzer, 

derde zoon van Hendrick de Keijzer.
70

 Het monument kostte 4.538 gld.  

 

 

 

De Zeeslag bij Ter Heijde in 1653 (fragment) door Jan Abrahamsz. Beerstraten (1622-1666). 

In het midden het gevecht tussen de ‘Brederode’ het vlaggenschip van admiraal Tromp en het 

Engelse vlaggenschip onder bevel van admiraal Monk. 
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Zoals de grafsteen van 1633 laat zien voerde Maerten 

Harpersz. Tromp voor 1640 een ander wapen.  

Een op een grond zittende  aap, blazende op een bazuin, 

voor zijn poten een harp liggende. Mogelijk verwijst de 

harp naar zijn oveleden vader Harper. 

Op grafstenen worden wapens meestal in courtoisie 

geplaatst, vandaar de omgewende aap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekening van de grafsteen in de St. Laurenskerk te 

Rotterdam van de twee eerste echtgenoten van Maerten 

Harpertsz. Tromp 
71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De graftombe van Maerten 

Harpertsz. Tromp in de Oude 

Kerk te Delft. 

Schilder: Hendrick Cornelisz. 

van Vliet in 1658. 

Plaats: Toledo Museum of 

Art, Toledo, Ohio. 
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Kinderen uit het eerste huwelijk: 

1. Harper Maertensz., volgt IV. 

2. Cornelis Maertensz. Tromp, ged. Rotterdam 3-9-1629, luitenant bij de Amsterdamse 

Admiraliteit 1645,  vervolgens aldaar commandeur 1647, ordinaris-kapitein 1649,
72

 

schout-bij-nacht 1653, vice-admiraal 1665, luitenant-admiraal op de Maze 1665 en te 

Amsterdam 1666, ontslagen wegens een conflict met Michiel de Ruijter over zijn gedrag 

in de Tweedaagse Zeeslag van 1666, gerehabiliteerd 1672, hoofdingeland van de 

Schermer en de Heerhugowaard 1674,
73

 hoofdingeland en dijkgraaf van ’s-Graveland, 

schout aldaar 1675, 1676, kerkmeester aldaar 1685-1691,
74

 luitenant-admiraal generaal 

van Holland en West-Friesland 1677,
75

 graaf van Syllisborg (Denemarken) 1678, 

kinderloos overl. Amsterdam 29-5-1691, begr. Delft (O.K.) 7-6-1691. Hij tr. Amsterdam 

25-1-1667 Margaretha (Margrieta) van Raephorst, ged.Amsterdam 8-7-1625, overl. 14-

8-1690, dochter van Mathijs Willemsz. van Raephorst, vroedschap van Amsterdam, en 

Aefje Witsen. Zij tr. 1
e
 15-10-1644 met dr. Johan van Helmont (overl. 1665).  

  

 

Cornelis Maertensz. Tromp (1629-

1691), geschilderd door Peter Lely 

in 1675.  

Scheepvaartmuseum, Amsterdam  

Margaretha van Raephorst (1626-

1690), geschilderd door Johannes 

Muijtens.  

Rijksmuseum, Amsterdam. 
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Huwelijksakte van Cornelis Tromp met Margaretha van Raephorst.
76 

 

Cornelis en Margaretha maken huwelijkse voorwaarden te Amsterdam 29-12-1666.
77 

  Cornelis huurde in 1673 een huis aan het Lange Voorhout (ter hoogte van het huidige 

nr. 17) in Den Haag
78

 en bezat een huis aan de Keizersgracht te Amsterdam. Zijn 

vrouw had van haar eerste man de buitenplaats ‘Hoge Dreuvik’ te ’s-Graveland in het 

Gooi geërfd. Het huis werd in 1672 door de Fransen verwoest maar herbouwd door 

Tromp en naar diens Deense titel ‘Syllisburgh’ genoemd (later Trompenburgh).
79 

Vlagofficieren van de zeemacht die tijdens een zeeslag sneuvelden, kregen een 

staatsbegrafenis. Cornelis stierf thuis en is zonder staatsbegrafenis te Delft in de tombe 

van zijn vader bijgezet.
61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vlootvoogd Cornelis Tromp (1629-1691) heeft deze bank van de Amsterdamse Admiraliteit 

als beloning gekregen vanwege zijn aandeel in de slag tussen een Zweedse en een Deens-

Nederlandse vloot, de zogenaamde slag om de Sonttol. 

Belasting & Douane Museum, Rotterdam. 
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3. Jan (Johan) Maertensz. Tromp, geb. Rotterdam 2-11-1632, ged. aldaar 4-11-1632, 

koopman wonend te Amsterdam 1654,
80

 ritmeester met de rang van luitenant-kolonel 

over een compagnie gardes te paard,
81

 begr. Delft (O.K.) 28-3-1673 (komende van 

Amsterdam). Hij tr. Rotterdam 20-10-1654 (otr. ald. 4-10-1654) Anna (Johanna) Kievit, 

wonend Rotterdam Wijnhaven 1654, overl. Amsterdam, 22-2-1689, met een jacht naar 

Delft gebracht en aldaar (O.K.) begraven, dochter van 

 Nicolaes Cornelisz. Kievit, brouwer, en Debora (Dieuwertje) Jansdr. Pauw.  

 

Kinderen uit het tweede huwelijk:  

4. Jacob Maertensz., ged. Rotterdam 2-11-1635 (get. Jannetge Barents en Neeltje Jacobs).
82

 

5. Alida Maertensdr. Tromp, geb. Rotterdam 13-1-1637, ged. ald. 17-2-1637, wonend in 

Den Haag 1653, daarna te Rotterdam, overl. 12-3-1701. Zij tr. (otr. Rotterdam 27-4-

1653) mr. Johan Kievit, geb. ca. 1627, jm. wonend aan de Wijnhaven te Rotterdam 1653, 

ingeschreven als student rechten te Leiden 1647 (20 jaar oud),
83

 advocaat van het Hof van 

Holland, vroedschap van Rotterdam 1659-1666 (afgezet), gerehabiliteerd 1672-1685, 

boonheer 1660, 1662, tresorier 1660, 1661, gedeputeerde ter dagvaart 1660, 1663-1665, 

1676, 1677, 1684, 1685, weesmeester 1663, schepen 1664, bewindhebber van de VOC 

ter Kamer van Rotterdam 1664, burgemeester van Rotterdam1665, 1678, 1679, advocaat-

fiscaal van het College ter Admiraliteit op de Maze,
84

 namens Rotterdam gecommitteerde 

Raad van Holland 1666, 1667, 1672, pensionaris 1672, vredemaker 1681. Hij werd 20-8-

1685 ‘gedisteerd en ontpoorterd’, zoon van Nicolaes Cornelisz. Kievit, brouwer, en 

Debora (Dieuwertje) Jansdr. Pauw.
85

 

 Aeltgen wordt in 1648 en 1649 vermeld als nagelaten weeskind van Aeltgen Jacobs 

Arckenbout met als voogd Corstiaen Gillisz. Meijs, schout van Rockanje.
86

 In de 

nalatenschap van Maria Wijnanda Cloppenburgh 19-3-1797 komt een obligatie voor 

groot 4000 gulden ten name van Aeltje Maertens, wees van Aeltje Jacobs Erckenbout, 

d.d. 22-5-1668. 
87

 

  

Kinderen uit het derde huwelijk  

6.  Margaretha Maertensdr. Tromp, geb. Den Haag 4-11-1641, ged. aldaar (Grote Kerk) 13-

11-1641, ongehuwd, overl. Den Haag, vervoerd naar Delft, begr. aldaar (O.K.) 11-10-

1680. 

7.  Adriaen Maertensz.Tromp, geb. Den Haag 14-12-1642, ged. aldaar (Grote Kerk) 18-1-

1643, kornet bij de compagnie ruiters van de ritmeester De Gruijter (1665),
88

 hopman van 

de lijfwacht van de Staat, ritmeester van een compagnie gardes van zijne hoogheid de 

prins van Oranje,
89

 ongehuwd, overl. buiten Alkmaar 11-9-1679, begr. Delft (O.K.) 14-9-

1679. 

8. Johanna Maria Tromp, geb. Den Haag 9-9-1644, ged. aldaar (Grote Kerk) 14-9-1644, 

overl. ’s-Hertogenbosch 7-1-1717. Zij tr. (otr. ’s-Hertogenbosch 22-2-1681 en Den Haag 

23-2-1681) Cornelis Gans, heer van Bommeneede, Bloijs en Nuland, ridder- baronet, 

raad en regent van ’s-Hertogenbosch, ontvanger van de geestelijke goederen aldaar 1699, 

woonde in het huis Keizershof aan de Keizerstaat te ’s-Hertogenbosch, bezat als 

buitenhuis het huis Elsbos bij Nuland en later de voormalige abdij Binderen bij Helmond, 

overl. 21-10-1699,
90

 zoon van mr. Johannes Gans en Catharina van der Wolf en 

weduwnaar van Hubertine Bergaine. 

9. Dina Cornelia, ged. als N.N. Den Haag (Grote Kerk) 8-10-1650, verm. identiek met 

N.N., begr. Rotterdam 8-1-1651, kind van admiraal Tromp. 

10. Maerten Maertensz., ged. Den Haag (Grote Kerk) 3-7-1652, begr. Rotterdam 11-8-1652, 

kind van admiraal Tromp.  
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11. Maerten Maertensz. Tromp, ged. Den Haag (Grote Kerk) 31-12-1653, na vaders dood 

geboren, kapitein van een oorlogsschip ten dienste van de Zeven Provinciën , begr. Delft 

(O.K.) 14-9-1682. 

12. N.N., begr. Delft (O.K.) 1-5-1654, kind van Maerten Harpertsz. Tromp zaliger.  

Op 31 januari 1681 compareerden Harper Tromp, oud-burgemeester van Delft, Cornelis 

Tromp, graaf van Siliburch, luitenant-admiraal generaal van Holland en West-Friesland, 

Johan Kievit, oud-burgemeester van Rotterdam, als in huwelijk hebbend Alida Tromp, 

alsmede vervangende Anna Kievit, in huwelijk gehad hebbend Johan Tromp zaliger, en 

Johanna Maria Tromp, allen broers en zusters, en verklaarden allen voldaan en betaald te 

zijn van de nagelaten goederen van hun overleden zuster zaliger Margaretha Martina 

Tromp, en van de legaten van de nagelaten goederen van hun broer zaliger Adriaan 

Tromp, en de nagelaten goederen alsmede de erfenis van hun overleden vader Maarten 

Harpertsz. Tromp, luitenant-admiraal generaal van Holland en West-Friesland, 

mitsgaders van de erfenis van kapitein Johan Ooms zaliger, hun comparanten neef.
91 

 

IV. Mr. Harper Maertensz. Tromp, heer van Voorburg, ged. Rotterdam 13-5-1627 (get. 

Jannetge Baerendt), ingeschreven als student rechten te Leiden 1647,
92

 kapitein van een 

regiment infanterie 1653,
93

 kapitein van de compagnie van wijlen Sijmon van der Does 

1656,
94

 vroedschap van Delft 1672, schepen 1673, regent van het oude mannen- en 

vrouwenhuis 1675, burgemeester 1674, 1675, 1682-1685, adjunct ter dagvaart 1676, 

gecommitteerde bij de Admiraliteit op de Maas 1678-1681,
95

 gecommitteerde raad van 

Holland en West-Friesland 1687-1689, kerkmeester van de Oude en Nieuwe Kerk te Delft 

1685, overl. Delft 3-5-1691, begr. aldaar (O.K.) 9-5-1691. Hij tr. Delft 29-11-1654 (otr. ald. 

14-11-1654) Magdalena van Adrichem, geb. Delft 18-6-1639, ged. ald. 24-6-1639, overl. 

Delft 17-11-1684, begr. aldaar (O.K.) 23-11-1684, dochter van Jacob Adriaensz. van 

Adrichem en Sara Jacobsdr. van der Graef. Magdalena van Adrichem tr. 1
e
 Delft 20-11-1652 

Dirk (Theodorus) Cornelisz. van Beresteijn, advocaat, wonend in Den Haag (overl. 23-9-

1653). 

 

Harper kocht in 1655 een huis aan de westzijde van de Oude Delft te Delft, genaamd ‘De 

Papegaaij’,
96

 en bezat een buitenhuis ‘Dirksvelt’ gelegen bij de Hoornbrug te Rijswijk, 

hernoemd tot ‘Schoonoord’; als latere eigenaar wordt vermeld mr. Gijsbert van Kinschot. 

In dat huis werd een aantal huwelijksfeesten van de Oranjes gehouden.
97

 Bij zijn 

overlijden bevonden zich in zijn woonhuis ‘De Papegaaij’ te Delft meer dan 200 

schilderijen
98

 en in het buitenhuis ‘Schoonoord’ in Rijswijk waren nog eens 135 

schilderijen aanwezig.
99

  

 

1-1-1668: Giftbrief verleden voor de gezamenlijke gerechten van Rugge, Oostvoorne en 

Vierpolders. Harper Tromp, won. te Delft, Harper Molewater, schout van Rockanje, 

wonend te Brielle en Gerard van der Wel, raad en vroedschap van Delft, samen 

executeurs van het testament (d.d. 28-1-1667 t.o.v. notaris Jacob Delfius te Rotterdam) 

van wijlen kapitein Johan Ooms (zoon van Egbert Jansz. Ooms en Aeltje Harpertsdr. 

Tromp), transporteerden op 1-6-1668 aan mr. Theodorus Pelt en Margaretha Maria 

Besemer, echtelieden, een huis genaamd ‘De Rugge’ met bouwhuis, schuren, bergen, 

tuinen, etc. en nog vele landerijen te Rugge, Oostvoorne en Vierpolders voor een totaal 

bedrag van 20.264 gld. 8 st.
100  
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Kinderen: 

1. Sara Harpertsdr.Tromp, geb. Delft 19-9-1655, ged. aldaar 22-9-1655 (get. Johan Kievit 

en Alida Tromp), vrouwe van Klein Poelgeest, overl. Delft 31-3-1711, begr. Delft (O.K.) 

8-4-1711. Zij tr. 1
e
 (otr. Delft 16-3-1675) mr. Gaspar van Kinschot Gasparsz., geb. Den 

Haag 8-10-1633, ingeschreven als student rechten te Leiden 1651,
101

 hoofdingeland van 

Delfland, pensionaris van Delft 1672-1678, overl. Delft 8-10-1678, begr. Delft (O.K.) 14-

10-1678 in de grafkelder van luitenant-admiraal generaal Maerten Harpertsz. Tromp, 

zoon van mr. Gaspar van Kinschot en Catharina Sweerts de Weert. Zij tr. 2
e
 Leiden 6-1-

1686 (otr. 20-12-1685) Hugo van der Mast, geb. 3-12-1656, baljuw en dijkgraaf van de 

stad en landen van Niervaert (Klundert), overl. 17-8-1719, zoon van Paschasius van der 

Mast en Elsabeth Heeren.
102 

2.  Dina Harpertsdr. Tromp, geb. Delft 6-10-1657, ged. Delft 10-10-1657 (get. Johan Tromp 

en Cornelia Berckhout), overl. kasteel Maurik 31-3-1699. Zij tr. Rijswijk 25-8-1693 (otr. 

Delft 8-8-1693) Thomas van Beresteijn Christiaensz., heer van Maurik, geb. ‘s-

Hertogenbosch 8-4-1647, officier der infanterie, laatst kapitein 1673-1678, schepen van 

‘s-Hertogenbosch 1685, 1689, 1695, 1696, 1705, rentmeester geestelijke goederen 

Kempenland en Oisterwijk 1679, rentmeester geestelijke goederen kapittel Oirschot 

1686-1707, overl. kasteel Maurick, Vught 19-3-1708. Hij tr. 2
e
 Den Haag 5-2-1704 

Johanna Catharina de Groot (geb. Amsterdam 6-12-1664, overl. kasteel Maurick 8-12-

1729, dochter van mr. Pieter de Groot en Agatha van Rijn).   

3.  Maarten Harpertsz. Tromp, ged. Delft 14-4-1659 (get. Cornelis Tromp, Johan Tromp, 

Cornelia Berckhout, Alida Tromp), baronet , luitenant der schutterij 1676, commissaris 

van huwelijkszaken 1684, veertigraad 1691, schepen van Delft 1695-1702, 

penningmeester van de grote visserij, overl. Delft 5-3-1708, begr. aldaar (O.K.) 13-3-

1708. Hij tr. 4-12-1701 (otr. Delft 19-11-1701 en Rotterdam 20-11-1701) Catharina 

Beijer, ged. Rotterdam 15-8-1666, overl. 11-6-1721, begr. Delft (O.K.) en op 28-8-1721 

vervoerd naar Maastricht, dochter van mr. Samuel Beijer en Anna Rees. Catharina Beijer 

tr. 1
e
 Rotterdam 19-5-1689 Cornelis van der Veen (ged. Rotterdam 3-7-1663, 

commissaris van zeezaken, begr. Rotterdam 23-3-1697) en tr. 3
e
 (otr. Delft 8-12-1714) 

Johannes Simonsz. van Steelant (ged. Delft 3-5-1659, zoon van Simon van Steelant en 

Petronella van der Walle
103

).   

 Met Maarten Harpertsz. stierf het geslacht Tromp in mannelijke lijn uit. 

 9-5-1710: Compareerde Pieter Coel, notaris etc. tot Delft, procuratie hebbende van Catharina 

Beijer, weduwe van Maerten Harpertsz. Tromp, dochter en mede erfgename van Samuel Beijer, 

in zijn leven pensionaris van Rotterdam.
104

 

 

4. Jacob Harpertsz., geb. 8-3-1661, ged. Delft 16-3-1661 (get. Jacob van Vredenburgh, 

Amarentia van Vredenburgh en Johanna Maria Tromp), overl. 10-11-1665. 

5. Johanna Harpertsdr. Tromp, geb. 26-9-1662, ged. Delft 4-10-1662 (get. Jacob 

Vredenburch van Adrichem, Marigrieta Tromp, Amarante van Vredenburgh), overl. 14-

8-1690, begr. Den Haag met wapenbord in de Grote Kerk 19-8-1690. Zij tr. Delft 1-12-

1684 (otr. Delft 16-9-1684, het tweede gebod om redenen opgehouden, heeft 24-11-1684 

doorgang gehad) mr. Johan Voorburch Jacobsz., jm. wonend te Rotterdam, geb. 14-8-

1657, ged. Den Haag (Rem. kerk) 19-8-1657, raad in de vroedschap 1699-1711
105

 en 

schepen 1695, 1696, 1699, 1700 van Rotterdam, commissaris van het waterrecht 1697, 

1698, gedeputeerde ter Dagvaart 1700, 1705, 1706, commissaris van de Leenbank 1701, 

1702, 1708, boonheer 1703, weesmeester 1703-1705, rekenmeester 1706-1708, raad in de 

Hollandse rekenkamer 1707-1710, baljuw van Rotterdam 1709-1711, overl. Rotterdam 
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26-11-1711, begr. Den Haag (Grote Kerk) met wapenbord 1-12-1711, zoon van Jacob 

Voorburgh en Maria Willemsdr. van Vredenburg. Johan Voorburg tr. 2
e
 Margaretha Loys 

(ged. Rotterdam 16-11-1662, dochter van Jacob Lois en Eva van Minnebroek
106

). 

6. Dirk Harpertsz Tromp., geb. (13 of) 17-9-1665, ged. Delft 20-9-1665 (get. Sacharis 

Beresteijn van Hofdijck, Johan Kievit, Margrieta Tromp, Armarante van Vredenburgh), 

overl. 18-3-1701, begr. Delft (O.K.) 24-3-1701. 

7. Margaretha Harpertsdr. Tromp, ged. Delft 29-7-1668 (get. Cornelis Tromp, Margaretha 

van Raephorst),  overl. 3-2-1705, verongelukt op de Amstel te Amsterdam, begr. 

Alkmaar 21-2-1705. Zij tr. Delft 10-9-1691 (otr. 25-8-1691) (bruidegom te Alkmaar, 

bruid te Delft) mr. Nicolaes Kien Jansz., geb. 19-11-1671, vroedschap van Alkmaar 

1712, raad en pensionaris van Alkmaar 1682-1702, schepen 1703-1714, rentmeester van 

de Egmonden, Vroon, en Zijpelanden 1699, overl. Amsterdam (verdronken) 9-10-1722, 

zoon van Johan Kien en Susanna van Landschot. 

8.  Alida Harpertsdr. Tromp, geb. 6-11-1671, ged. Delft 8-11-1671 (get. Jacob Vredenbugh  

van Adrichem, Catharina van der Goes), overl. 3-4-1703, ongehuwd.  

 Na het overlijden van haar zuster Dina Tromp nam Alida haar intrek bij haar zwager 

Thomas van Beresteyn op het kasteel Maurick. Te Amsterdam werd uit de verhouding 

Beresteyn-Tromp een zoon geboren die ingeschreven werd als Paulus Gijsberti 

(voornamen van grootvader en overgrootvader van Thomas van Beresteyn), terwijl bij de 

doop verdichte namen van vader en moeder opgegeven werden.
107

  

9. Jacoba Harpertdr. Tromp, geb. 9-6-1677, ged. Delft 15-6-1677 (get. Jacob Vredenbugh 

van Adrichem, Catharina van der Goes), wonende te Voorburg 1703, overl. 20-8-1762, 

begr. ’s-Hertogenbosch 31-8- 1762. Zij tr. 1
e
 Maastricht 11-7-1703 mr. Johan Willem 

Groelaert (Groulart), heer van Surester, geb. Imm 3-4-1672, ingeschreven als student 

rechten te Utrecht 1691,
108

 in 1704 vermeld als oud burgemeester, president schepen van 

’s-Hertogenbosch, wonend Maastricht 1703, burgemeester van Maastricht, overl. 11-2-

1731, begr. ’s-Hertogenbosch 17-2-1731, zoon van mr. Steven Groelaert (Groulart) en 

Alida Gans. Jacoba Tromp tr. 2
e
 mr. Johan Hibelet, geb. 6-6-1686, ged. Imm 28-6-1686, 

ingeschreven als student rechten te Leiden 1708,
109

 raad en schepen van ’s-

Hertogenbosch 1722, advocaat bij het Hof van Holland, overl. 22-2-1740, zoon van 

Abraham Hibelet en Elisabeth Groen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van deze publicatie in het tijdschrift 

“Ons Voorgeslacht” (2012), blz. 41-61, heeft het 

Museum Het Prinsenhof in Delft in 2012 een expositie 

over Maerten Harpertsz. Tromp gehouden.  
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NOTEN 
  1. Michael Powell Siddons, The Heraldry of Foreigners in England 1400-1700 (London 2010), blz. 320-326. 

  2. HRA, collectie Van der Lelij van Oudewater, inv. nr. 1208. Genealogie van de familie Van der Wel gesegt Tromp.  

  3. GAD, Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten Delft 14e eeuw-2002 nr. 640. Aantekeningen betreffende de 

genealogie Van der Wel gesegt Tromp, zonder datum, 18e eeuw. 

  4. W. van der Lelij. Kwartierstaten van Delftsche Vroedschappen; in: De Nederlandsche. Leeuw (1915), kol. 16. 

  5. GAD, toegang 845, collectie Tromp, 1626-1966, inv. nr. 86, 88. 

  6. SAVPR, collectie Tromp 1654-1980, inv. 538. 

  7. In de Navorscher van 1851, blz. 290, stelt men dat het geslacht Tromp in oorsprong Van der Wel heette met de vraag 

over de naamsverandering. In 1852, blz. 140, komt er antwoord van iemand die in het bezit is van een geslachtslijst 

opgemaakt door ‘de beroemde genealoog mr. Reinier van Heemskerk’ waarin wordt verwezen naar de afstamming 

Van der Wel, en waarin hij de aantekeningen van de familie en een voorbericht heeft gevonden over de 

naamsverandering. De ouders van Harper Tromp en zijn drie zusters Maria, Helena en Alida zouden zijn Lambert 

Jansz. van der Well en Johanna Block. De vrouw van Maerten was Johanna Quaack.  

In de Navorscher van 1853 (div. blz.) stelt iemand die in het bezit is van een kopie van de geslachtslijst van de 

familie Tromp van vóór 1747 dat daarin de wapens afgebeeld zijn van de families die daaraan vermaagschapt zijn. 

Voorin het genoemde geslachtsregister bevond zich de volgende aantekening: de familie Tromp, gesproten uit die 

van Van der Wel, vanouds bekend en afkomstig van Brielle. Gezien de beschrijving lijkt dit het dossier dat in het 

Gemeentearchief van Delft aanwezig is. 

In de Navorscher van 1857 (div. blz.) wijst men nog eens op de twee verschillende wapens. In dat zelfde jaar wordt 

nog eens de nadruk gelegd op de twee verschillende wapens die tegelijk gepaard gaan met het veranderen van naam.  

In de Navorscher 1868, blz. 79, wordt al vermeld dat de vader van Maerten in 1598 Herpert Maertensz. heet. 

  8. H. de Jager, Het geslacht Tromp; in: De Vereniging ‘Het Nederlandsch Familie-Archief’ (Rotterdam 1883).  

  9. De Nederlandsche Leeuw (1898), kol. 154. 

10. De Nederlandsche Leeuw (1900), kol. 212-217. 

11. Genealogische en Heraldische bladen, maandblad voor geslacht-, wapen- en zegelkunde, 9e jrg. (1914), blz. 372. 

12. R. Prud'homme van Reine, Schittering en Schandaal. Dubbelbiografie van Maerten en Cornelis Tromp (Arbeidspers. 

2001), blz. 13. 

13. GAD, Weeskamer comparitieregisters voor 1618, inv. 400, bundel 18, fol. 77 (21-2-1581); in de marges zijn op 28-7-

1595 en 28-10-1595 toevoegingen aangebracht. 

14. GAD, ona Delft 1512, fol. 5. (7-7-1595). 

15. GAD, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Agtbare Heeren Veertigh Raaden der stad Delft, sedert den jare 

1618, blz. 18 en 32.  

16. H.M. Morien en H.K. Nagtegaal. Het Delftse geslacht Van der Wel, in wording. De vader van mr. Gerard Adriaensz. 

van der Wel, Adriaen Jorisz. van der Wel (bij zijn otr. Delft 6-8-1589 Adriaen Jansz. genoemd) woonde bij zijn 
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trouwen aan de Koornmarkt in de brouwerij ‘de Schaer’ bij zijn oom Lambrecht Lambrechtsz. van der Wel. 

Lambrecht Lambrechtsz. van der Wel, brouwer in ‘de Schaer’ 16-9-1577. GAD, ona inv. 1507, fol. 38. 

17. Als noot 15, blz. 3.  

18. GAD,W. van der Lelij, Namen ende Wapenen der Ed. Agtbaare Heeren Drossaerden en Vroedschappen mitsgaders 

Schepenen der stad Gorinchem 1416-1778, blz. 24 en 29. 

19. CBG, Wapenkaart, behelzende alle de wapens en naamen van de edele groot achtbaare Heeren veertigen der stad 
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verzameld door Gysbert van Ryckhuysen, bode met de bussche derzelver stad, getekend en in 't koper gebracht door 

Abraham Delfos, blz. 1. 
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21.   P.C.J. van der Krogt. Testamenten verleden voor de schepenen van Delft 1536-1691, nr. 221; GAD, ora Delft 308, 
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