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1. Inleiding
Onze familienaam  komt men hoofdzakelijk in de regio Amsterdam en Amersfoort tegen. 
Dit is géén toeval,  omdat uit mijn onderzoek bleek, dat er sprake is van twee of hooguit 
drie aparte families Zevenboom die, voor zover ik weet, onderling géén verwantschap 
hebben. De  “Amsterdamse stam” begint met Jüriaan Sevenboom die op 24 april 1716 
(oud 32 jaar / beroep slotenmaker) te Amsterdam in ondertrouw ging met Catharina 
Liefkens.Geloof Evangelisch Luthers en afkomstig van Hem (Hemme) 
De  “Amersfoortse stam” Zevenboom begint met Augustinus Sevenboom, die te 
Amersfoort voor het gerecht in ondertrouw ging  (eerste gebod) “op den 12e Martij 1748 
Compareerden etc. Augustinus Zevenboom Jonge Man zijnde Dragonder alhier in 
guarnisoen liggende ende Elisabeth van der Lee, jongedochter, wonende alhier”. Hier 
werd de naam reeds met een Z geschreven, terwijl bij de kerkelijke inschrijving de naam 
met een S werd geschreven.
Voorts woonde er in de 17e eeuw ene Wouter Seve(r)boom met zijn kinderen Pieter en 
Dievertje in Gouda. Deze naam is wellicht een verschrijving van Sevenboom. 
Hun geloofsovertuiging was Nederlands Hervormd. Dit zou men de “Goudse stam” 
kunnen noemen. Óók bij deze familie heb ik géén verbinding kunnen leggen met de 
andere families. 

De kernvraag die denk ik bij elke genealoog op een gegeven moment naar voren komt is, 
hoe komt men aan deze familienaam en waar komt de stamvader vandaan? Ingeval het 
Zevenboom betreft komt men deze naam zelfs in de Dikke Van Dale tegen, zijnde een 
heesterachtige boom Juniperus Sabina die in de volksmond Savelboom werd genoemd. In 
deze richting verder zoekend naar de oorsprong van de naam kan men allerlei theorieën 
bedenken, die echter bij de Amersfoortse stam geen hout snijden, omdat daar sprake is 
van naamsverbastering van Siebenborn naar Sevenboom. Mijn oudbetovergrootvader (8e 

generatie) Augustinus bleek namelijk uit de Luxemburgse familie Siebenborn voort te 
komen.
De betekenis van het woordje “born” is bron. De naam Siebenborn zou kunnen verwijzen 
naar een plaats waar zich zeven bronnen bevinden, zoals Septfontaines in het 
Groothertogdom.

Ook werd de familienaam in een aantal andere varianten geschreven zoals Sibenbúren, 
Siebenbour enzovoorts.
De oorsprong van onze naam zal naar ik hoop bij verder onderzoek aan het licht komen.

Door een gevangenenlijst van de stadsgevangenis Amersfoort, die  mij in 2006 werd 
aangereikt door de heer D. van Wageningen (medewerker studiezaal Archief Eemland), 
kwam ik na ruim 30 jaar onderzoek achter de geboorteplaats van onze Augustinus, zijnde 
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“Overkaar”  in de provincie Luxemburg. Dit bleek één van de vele naamvarianten van het 
plaatsje Obercorn te zijn, in het huidige Groothertogdom Luxemburg.
Door op het seniorenweb van België de vraag te stellen of iemand de plaats “Overkaar” 
kende, kreeg ik van een Luxemburgse genealoge, mevrouw Anne Francini-Deltgen, het 
antwoord “Obercorn” en tevens de informatie dat mijn naam waarschijnlijk Siebenborn 
zou zijn, waarmede een doorbraak werd bereikt bij mijn onderzoek.

In eerste instantie schrok ik bij de gedachte aan een criminele voorouder, maar bij nader 
onderzoek bleek Augustinus zijn karakter en rechtsgevoel hem in het gevang te hebben 
gebracht. Het verslag van deze gebeurtenissen werd in februari 1763 in een proces-
verbaal vastgelegd.

De naam Siebenborn trof ik in het Luxemburgse “Archives Nationales”  in diverse 
varianten aan namelijk geschreven als 7born, 7buhrn, Sibenborn, Siebenborn, 
Siebenboren, Siebenburn, Siebenbuhrn, Sibenbour, Sivenburen en Siwenburens.
Wanneer en waarom  in de periode van 25 jaar tussen doopinschrijving als “7buhrn”  en 
huwelijksregistratie als Zevenboom de naam werd gewijzigd, blijft voor mij helaas een 
vraag waarop ik het antwoord schuldig moet blijven.

De Zuidelijke Nederlanden (het huidige België & Luxemburg) behoorden indertijd toe 
aan het keizerrijk Oostenrijk, dat vanaf  eind 1740 door de aartshertogin  van Oostenrijk, 
koningin van Hongarije & Bohemen en hertogin van Parma ,Piacenza en Toscane “Maria 
Theresia”, werd geregeerd. Voorts werd zij Duits keizerin van 1745 tot 1765 aan de zijde 
van haar echtgenoot Frans Stephan van Lotharingen Keizer van het Heilige Roomse 
Duitse rijk.
Maria Theresia was de dochter van de op 20 oktober 1740 overleden keizer Karel VI.

De Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) waarin de Zeven Provinciën als 
grootmacht een belangrijke rol speelden, was uiteindelijk de oorzaak dat het Regiment 
Walsche Dragonders “van Mattha” zich vanaf november 1747 in Amersfoort 
hergroepeerden en aldaar werd ingekwartierd. Oorlogsomstandigheden voerde onze 
Augustinus naar Amersfoort, waar onze Nederlandse familiegeschiedenis begon.
Helaas heb ik géén enkel concreet bewijs in de vorm van manschappenlijsten of 
aantekening bij zijn huwelijksinschrijving dat hij in dit regiment heeft gediend.
De militaire archieven van het Staatse Leger waarin hij diende zijn voor 95% verdwenen, 
terwijl ik in Luxemburg juist naar deze archieven werd verwezen als zijnde de enige 
bron.
Gezien het feit dat er echter in dit tijdvak géén ander Waals regiment dragonders in 
Amersfoort bivakkeerde, en een andere dragonder – genaamd Servaas Swinus - één week 
vóór Augustinus huwde, waarbij dit regiment in de huwelijksinschrijving wel werd 
genoemd, geven mij een redelijke mate van zekerheid dat dit Augustinus zijn regiment is 
geweest.

Waarom Augustinus binnen drie maanden na aankomst te Amersfoort huwde, kan 
verklaard worden doordat hij waarschijnlijk wist dat binnenkort het Franse leger de 
aanval op  Maastricht zou beginnen, wat begin april 1748 ook plaats vond.
Dat het regiment daarbij direct of indirect betrokken kon worden, lag voor de hand.

2



De afloop van Augustinus zijn zesjarig contract in samenhang met zijn huwelijkse staat, 
waardoor hij wellicht deze slag kon ontwijken, kan dan de reden zijn geweest voor zijn 
huwelijk.Dit zou een verklaring kunnen zijn voor een huwelijk binnen vier maanden ná 
hun ontmoeting.

De commandant van het Regiment “de Mattha”, Luitenant-Generaal Baron J.A. de 
Mattha, is in de tweede helft van 1747 overleden, waarná de Oostenrijkse generaal Adolf 
Berg Baron “de Trips” per  4 maart 1748 officieel als “regimentskolonel” werd benoemd, 
en het regiment vanaf die datum zijn naam droeg. Servaas en Augustinus dienden dus 
vanaf die datum onder deze nieuwe commandant die tevens, op voordracht van de Staten-
Generaal, door de Erfstadhouder Prins Willem IV als opperbevelhebber van de gehele 
Staatse Cavalerie werd  benoemd. 

In de volgende vier hoofdstukken geef ik een beeld van de politieke, economische en 
sociale omstandigheden, die onze voorouders hebben meegemaakt. Uiteindelijk voerde 
de oorlogsomstandigheid  onze voorouder Augustinus naar Amersfoort waar onze 
Zevenboom-stam begint.

Noten
       Amsterdams Stadsarchief – Ondertrouw klapper 5289 periode 1701-1750 – fiche 552 
        bladzijde 292  & fiche 4775 DTB 552 – P 288-319;

 Archief Eemland – Beheersnummer 013, Retroacta van de burgelijke stand te  
 Amersfoort 1579-1811, inv.nummer 45b register van huwelijksafkondigingen van 
 het gerecht, 1715-1757, pag. 370.

       Archief Eemland, Beheersnr.12, inv.nr.414, 1658-1792 – lijst van personen in de  
       stadgevangenis “in den gevangen toorn”;
       Archives Nationales Luxembourg – doopboek Differdange 1702-1727 op film RP   
       132 bladz. 158;
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