
 

 

Aankondiging publicatie 
 

Binnenkort verschijnt een publicatie over 

de geschiedenis achter de steen in het hal 

van de Nicolaaskerk te Staveren.  

 

Na het lezen van deze aankondiging kunnen belangstellen-

den een berichtje sturen naar: 

studiegroep.oudstaveren@upcmail.nl  

 

Men wordt dan op de hoogte gehouden over wanneer dit 

boekje uitkomt, wat de (beperkte) kosten zullen zijn, hoe 

het eruit ziet en hoe het eventueel besteld kan worden. 

 

Het verhaal: 
In de Hervormde Nicolaaskerk te Staveren lag tot een jaar of tien 

geleden onder de kerkbanken een prachtig gebeeldhouwde graf-

steen met daarop een zeilend oorlogsschip. Via overlevering en 

aanvullend genealogisch onderzoek was bekend geworden dat hier 

een 17e-eeuwse Staversman begraven lag die als gezagvoerder 

onder Michiel Adriaensz de Ruyter had gevaren. Nazaten van deze 

Hendrick speelden naderhand een rol in het openbare leven en het 

bestuur van de stad Staveren.  
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De titel van deze publicatie “Hendrick Adriaenszoon van Staveren” 

doet vermoeden dat hij ook uit Staveren kwam. Archiefonderzoek 

wees uit dat hij eerder in Amsterdam woonde, maar dat zijn 

geboortegrond elders lag. Hij trouwde twee keer met Staverse 

dochters en heeft een groot deel van zijn leven op zee doorgebracht. 

Eerst als koopvaarder en later als kapitein in dienst van de 

Admiraliteit van Amsterdam namens de Republiek der Zeven 

Verenigde Provinciën.  

Hendrick werd in 1671 in de oude Nicolaaskerk te Staveren bij zijn 

eerste vrouw begraven. De kinderen zullen ter nagedachtenis van 

hun ouders de imposante grafsteen hebben laten maken die nu in 

het portaal van de nieuwe Nicolaaskerk is te zien.  

Hendrick is in zijn leven nooit met zijn familienaam Curf, Korf of 

Corf te boek gesteld, maar zijn naaste familie gebruikte die wel 

degelijk en zijn nageslacht nam dit over. 

In 2019 is het 400 jaar geleden dat Hendrick Adriaensz werd 

geboren, wat voor de studiegroep aanleiding is geweest om zijn  

bijzondere geschiedenis bij elkaar in een klein geïllustreerd boekje 

voor belangstellenden uit te brengen. 
 

In Nederland leven nog vele afstammelingen van dit echtpaar en 

van de naaste familie. Via genealogisch onderzoek kan aansluiting 

met de hedendaagse generaties gevonden worden. 

 

De studiegroep Oud Staveren is ontstaan rond 1990 en heeft zich ten doel gesteld 

de onbekende geschiedenis van de oude stad Stavoren te ontrafelen en aan 

belangstellenden zichtbaar te maken. 

 

Studiegroep Oud Staveren 

 


