
25

cultuurZIEN
In de etalage

2202495_0369_deel01_KA2022.indd   252202495_0369_deel01_KA2022.indd   25 10-06-2022   13:1210-06-2022   13:12



26

Geslagt-Boekje van 

Saris van der Gronden

door Carin Koopman

In 2020 was het thema van de Maand van de Geschiedenis ‘Oost en West’. 
Met het oog op de beperkingen als gevolg van de coronapandemie maakte 
cultuurZIEN de website Kampentussenoostenwest.nl.
Welke maatregelen ook tegen het coronavirus zouden worden afgekon-
digd, iedereen kon op deze manier meelezen over de banden van de stad 
Kampen met de Oost en de West. Een opvallend onderdeel van deze web-
site was het verhaal over Stephen Hendrik de la Sablonière, die in 1768 
met vrouw, kinderen en moeder vanuit Kampen vertrok om gouverneur 
te worden van de  Nederlandse kolonie Berbice in Zuid-Amerika. In okto-
ber 2021 ontving cultuurZIEN een email van nazaten van de familie De la 
Sablonière die het verhaal hadden gelezen en over een uitgebreid archief 
bleken te beschikken.

Het boekje
Tussen de archiefstukken van de familie De la Sablonière lag het Geslagt-Boek-
je van Saris van der Gronden. Het verband met de familie De la Sablonière was 
niet direct duidelijk. De naam Saris, wijst echter in de richting van de Kam-
per familie Van der Gronden waar deze zeldzame voornaam wordt gebruikt. 
Bladerend door het boekje werd het allemaal nog mooier: er was ook ge-
schreven over ‘De Geboorte vande Geslachte van Raijmondino De Maijne 
van Porino’, een zinsnede die verwijst naar de bankiersfamilie De Meijne 
waarover in de Kamper Almanak van 2021 is geschreven. Deze familie is ver-
want aan de familie Van der Gronden.
Het boekje toont aan dat de familie Van der Gronden uit Kampen stamt en in 
de 16de eeuw deze achternaam ging gebruiken. Geheel volgens 16de-eeuws 
gebruik heeft de naam Saris een Bijbelse oorsprong. In dit geval Jeremia 
39, waar Nergalsarézer genoemd wordt als bewindvoerder van koning Ne-
bukadnezar. Het betreft dus een familie met een eerbiedwaardige afkomst. 
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat rond 1500 de draad van de familie-
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geschiedenis werd opgepakt bij Saris Jansz van der Gronden, wiens oudste 
zoon Jan Sarisz kamerling en geheimraad was van Amelia, weduwe van de 
graaf van Bentheim en keurvorstin van de Palts. Na zijn huwelijk vestigde 
Jan Sarisz zich in zijn vaderstad Kampen. 

Overzicht van eeuwen
In het geslachtboekje kunnen we de familie meerdere eeuwen volgen. De 
eerste schrijver is Jacobus Saris van der Gronden (1637-1717), zoon van Abra-
ham Saris van der Gronden en Suzanna de Meijne. Jacobus Saris van der 
Gronden was degene die in het boekje schreef over de afkomst van de fa-
milie De Meijne. In de 18de eeuw werd de pen opgenomen door Jacob Aker-
sloot (1711-1789), onderkoopman van de VOC en schepen van Batavia. Hij 
trouwde in 1745 in Batavia met Catharina Elisabeth van der Gronden, een 
kleindochter van de eerste schrijver. Het derde, losbladige deel is geschreven 
door Suzanna Jacoba van der Gronden (1724-1807), een nichtje van de twee-
de schrijver. Zij was de dochter van Suzanna van der Gronden en Reinier van 
der Gronden, haar ouders waren volle neef en nicht. Een eeuw later trouw-
de de Nijmeegse notaris Reinier Leonard van der Gronden (1820-1867) met 

Afdruk van het zegel van Johan (‘Jan’) Sarissen. 
Privécollectie .

Titelpagina van het Geslagtboekje van Saris van der Gronden. 
Privécollectie.
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Louise Agneta Beata de la Sablonière, een kleindochter van de gouverneur 
van Berbice. Via hen kwam het Geslagt-Boekje van Saris van der Gronden terecht 
in de collectie De la Sablonière. 

Belang van de vondst
De geschiedenis van een stad komt tot leven door kennis over het verleden 
van de bewoners. In tijden zonder sociale voorzieningen functioneerde de 
familie als sociaal vangnet. Familieverbanden waren belangrijk en werden 
goed onderhouden. Meestal zijn het de rijkere families die hun sporen heb-
ben nagelaten in de archieven. Via hen wordt soms inzicht verkregen in 
het leven van minder gefortuneerde Kampenaren. Het gedetailleerd kunnen 
volgen van een specifieke familie die gedurende vele eeuwen dezelfde stad 
als basis had, zoals de familie Van der Gronden, is voor de geschiedschrijving 
van die stad van groot belang. De ‘vondst’ van het bijzondere Geslagt-Boekje 
van Saris van der Gronden is daarom een welkome verrassing die het beeld van 
die geschiedenis zowel verbreedt als verfijnt.

Met dank aan Wouter en Corrie van der Hoek-Mulder, nazaten van de familie De la Sablonière, 

voor inzage in het Geslagt-Boekje van Saris van der Gronden.
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