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De wet van Murphy? 
Gens Nostra later en dunner dan u gewend bent. 
Dat is niet de bedoeling. De overgang dit jaar 
naar de nieuwe vormgeving kost meer moeite 
dan van te voren ingeschat. De eerste vormge
ver viel onverwacht tijdelijk uit en zijn vervanger 
moest nog goed ingewerkt worden. Een derde is 
ondertussen ingezet. Dan heeft de drukker eind 
januari via een boedelkrediet surseance van beta
ling voorkomen. Mijn verwachting is wel dat het 
later deze jaargang allemaal goed komt. Uitein
delijk moeten tijdigheid (het verzenden van Gens 
Nostra in de juiste maand), variatie en diepgang 
van een nummer van Gens Nostra goed geregeld 
kunnen worden. Voorraad is er voldoende, dat is 
dus niet het probleem. 
Deze maand zijn er twee bijdragen in de rubriek 
wegwijs met mogelijke ideeën voor u . De agenda 
van de mededelingen bevat zowel bijeenkomsten 
in maart als april. Het staat er niet bij maar de op 
de Algemene Vergadering afgetreden landelijk 

penningmeester, Menno de Lange te Leeuwar
den, heeft te Utrecht op 23 november jl. de gou
den speld voor zijn jarenlange activiteiten voor 
de NGV ontvangen. Een felicitatie waard! 
De periodieken krijgen altijd veel ruimte in Gens 
Nostra, zo ook in dit nummer. Geen tweede ge
nealogisch tijdschrift doet dit zo uitgebreid, maar 
de verhouding moet niet te onevenwichtig wor
den. De redactie overweegt om (een deel) van 
deze rubriek voortaan via internet beschikbaar 
te stellen. Enige ervaring is er al. Wist u dat de 
gepubliceerde boekrecensies sinds begin 2012 

in nauwe samenwerking met de webredactie op 
www.ngv.nl geplaatst worden? De korte kwartier
staten, waarvan de inhoudsopgave onder Kennis
centrum/Gens Nostra op dezelfde site is te vin
den, volgen naar verwachting later dit jaar. 

L.F. van der Linden 
hoofdredacteur Gens Nostra 
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Boekrecensies 

R.]. de Bloeme I De familie de Bloeme, een geslacht van vissers en dienaren 
Hoogeveen 2011, 373 pp., ill. + index; ISBN 978-90-9026038-9 (prijs€ 47,50) . 
[A4]. 

De plaats van herkomst van de familie is Middelharnis. Deze plaats ontstond 
door inpoldering in 1467 en al in 1597 was visser Cornelis Thoniszoon daar 
medeondertekenaar van een verzoek tot verlening van een vergunning voor 
het houden van een visafslag. De leden va n de familie worden per generatie 
beschreven waarbij ook veel aandacht is voor de nakomelingen van dochters. 
Telkens wordt achtergrondinformatie verstrekt over tijd en plaats. Pas na 200 
jaar brak Jan Teunisz. de Bloeme als eerste met de visserij; hij verliet Middel
harnis om in Den Haag ambtenaar te worden. De genealogie is tot op heden 
uitgewerkt in 13 generaties. Daarna volgen elf stam reeksen van vrouwelijke 
partners . Tot slot zijn verhalen van en over bijzondere personen en gebeurte
nissen opgenomen. Een overzichtsschema ontbreekt, maar het is een mooi 
boek geworden. 1 ABB 

B. Huenges Wajer I Geschiedenis van de familie Huenges, Oorsprong en Ont
wikkeling 
Sweikhuizen 2011, 78 pp. , ill. [2ox20] . 

Begin 1865 vestigde Peter Huenges, een bierbrouwer afkomstig uit het Duitse 
Lobberich, zich met zijn vrouw Mathilde Alex in Venlo, dat slecht op tien kilo
meter afstand lag. De oudst gevonden voorvader was Matthias Hoenges, die 
in 1656 een zoon Peter liet dopen in Sittard-Süchteln, een plaats daar ook al in 
de buurt. In Venlo kochten Peter en Mathilde een pand in de Lomstraat en be
gonnen daar een hotel annex koffiehuis en al snel ook een bierbrouwerij. Van 
hun vijf kinderen, twee zonen en drie dochters, worden alle afstammelingen 
gevolgd, zodat, behalve Huenges, ook namen als Bloemen, Nettesheim en 
Van der Grinten veel voorkomen. Omdat de familienaam dreigde uit te ster
ven hebben de kinderen van Till a Huenges, getrouwd met Jaap Wajer, hun 
familienaam per Koninklijk Besluit in 1985 laten wijzigen in 'Huenges Wajer'. 
Een fraai boek met veel bijzonderheden . ! ABB 

0. van den Muijzenberg en D. Wijnen I De Mahnes, Familie in Beweging 1750-

1950 
Capelle a/d IJssel 201 1, 309 pp., ill. + index; ISBN 978-90-81723-0-2 (te bestel
len via muijzeot@xs4all.nl). [As] . 

Na een interessante inleiding volgt het familieverhaal over tweehonderd jaar 
Mahnes, afstammelingen van de Dortmundse immigrant Maximiliaan Mahne 
en zijn Amsterdamse vrouw Elisabeth de Haas. Per hoofdstuk wordt een gene
ra tie behande ld , waarbij uitvoerig ingegaa n wordt op de politieke en maatsch ap

pelijke omstandigheden van die tijd en de positie die de familieleden daarbij 
innamen. Ook de vrouwelijke Mahnes met hun echtgenoten en kinderen krij
gen veel aandacht. Van hoogleraar Willem Mahne (1772-1852) is uiteraard veel 
bekend, maar ook over de anderen valt veel te vertellen; de familie behoorde 
vanaf het begin tot de betere kringen . De 'beweging' uit de titel slaat op het niet
gebonden zijn aan de geboorteplaats, bijna iedereen trok als volwassene naar 
elders , van Dordrecht tot Nederlands-Indië toe, om een paar voorbeelden te 
noemen. Het geheel is voorzien van duidelijke schema's en is prettig leesbaar. 
Een mooi uitgewerkte genealogie over negen generaties. 1 ABB 
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A. Scheffer I Het Geslacht Quackelaer, Een Zeeuwse familie 1565 tot 2011 

Dieren 2011 , 200 pp ., ill. [B5]. 

Stamvader Adriaen Jans Quackelaer wordt voor het eerst genoemd in de 
Cijnsboeken van het Markiezaat van Bergen op Zoom als cijnsplichtige van 
een stuk land. Aan het eind van de 16de euw trokken zijn nazaten naar het 
Zeeuwse eiland Tholen . Sommigen ging het voor de wind, anderen hadden 
met tegenslag te kampen en drie weeskindertjes kwamen in 1836 terecht in 
Frederiksoord. Zij werden daar ingeschreven met de naam Kwakkelaar. Rond 
die tijd verlieten veel Quakkelaars Tholen. Zo komt er een Goese tak, een tak 
in Schore en een tak in Velsen-IJmuiden . In 1911 ontstond een Amerikaanse 
tak. Het boek is verhalend geschreven met achterin een parenteel . 1 ABB 

M. van de Sandt en C. van de Sandt I Zeven eeuwen Van de Sandt, Kroniek 
van 20 generaties 
Breda 2011, 335 pp., ill. + index; ISBN 978-90-8067909-o-9 (verkrijgbaar 
door overmaking van€ 48,50 incl. verzendkosten naar rekening 181167 t.n .v 
Stichting Van de Sandt te Eindhoven) . [B5] 

De familie Van de Sandt vindt haar oorsprong in de omgeving van het stadje 
Rees aan de Niederrhein , in het Duits-Nederlandse grensgebied, niet ver van 
Nijmegen . Rond 1350 bevond zich daar een hoeve genaamd Hof op den Sande 
met als erfpachter Konrad vamme Sande, de oudst bekende voorvader. Na 
hem hebben nog zes generaties op die hoeve gewoond en gewerkt. Langza
merhand verspreidde de fami lie zich over Nederland en Duitsland. Naast een 
duidelijke genealogie met veel schema's worden veel details gegeven over tijd 
waarin en plaats waar men leefde, op een verhalende manier met aandacht 
voor de wat markantere leden van de familie. Een prachtig boek met inleiding, 
voorwoord en nawoord in het Nederlands, Duits en Engels. 1 ABB 

K. Los I De geschiedenis van de familie Timmers, een boerenfamilie uit "De 
Westhoek" zwermt uit 
Gouda 2011 , 610 pp. , ill. + index; ISBN 978-90-811766-3-7. [A4] . 

Het geslacht Timmers uit Hooge en Lage Zwaluwe stamt af van een zekere Jan 
Willemsz die omstreeks 1560 in de noordwesthoek van Brabant geboren moet 
zijn . De naam van zijn vrouw is onbekend, maar uit het huwelijk zijn in ieder 
geval de zonen Jan Jans Willemsz en Willem Jansz Willemsz geboren . In 1673 
wordt Jan, zoon van Willem Jans timmerman gedoopt te Hooge Zwaluwe. Hoe
wel hier sprake is van een beroep, wordt bij de volgende kinderen de vader aan
geduid als Willem Jans Timmers . Sindsdien is de naam ongewijzigd gebleven . 
Het tweede deel van het boek bestaat uit een parenteel , uitgaande van de stam
vader. In de tiende en elfde generatie blijven volgens dit boek vele huwelijken 
kinderloos . Of er is sprake van een spontane vermindering van de vruchtbaar
heid in het nageslacht van Jan Willemsz of de auteur heeft om hem moverende 
redenen de takken niet willen ofkunnen vervolgen. Ik vermoed het laatste, aan
gezien een kleine speurtocht op de site van het Regionaal Archief Leiden (www. 
archiefleiden.nl) eenvoudig vier kinderen van Leendert Punt en Helene Anna 
Jacoba Cornelia de Korte op leverde. Dan was het beter als de auteur of niets had 
vermeld of had aangegeven deze tak niet verder te vervolgen . 1 CdG 
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V.A.M. van der Burg en R.P.M. Rhoen I Kerk in steigers, Katholiek Zeist in 
woord en beeld 
Zeist 2011 , 228 pp., ill. + index; ISBN 978-90-816380-1-2. (21 x 21] . 

Bij gelegenheid van de restauratie van de St. Joseph kerk aan de Rozenstraat te 
Zeist is dit boek uitgegeven , maar het biedt veel meer dan alleen gegevens over 
die kerk. Getracht wordt in woord en beeld een overzicht te geven van katho

liek Zeist met de hoop hiermee te inspireren om voortdurend aan de opbouw 
van de plaatselijke geloofsgemeenschap te werken . In acht hoofdstukken, die 

telkens afgesloten worden met een literatuurlijst, wordt de geschiedenis ge
schetst vanaf de stichting van de 'oerparochie' na het overlijden van St. Wil
librord tot heden, met nadruk op de 19de en 2oste eeuw, daar de statie St. 
Joseph dateert van 1842. 1 n bijlagen zijn lijsten opgenomen van onder meer 
pastoors, kapelaans, pastoraal werk(st)ers , kerkmeesters en armmeesters van 
deze statie. Ook is veel aandacht voor het rijke Roomse verenigingsleven . ! ABB 

GJ. Welberg I De historie van een Twentse hofhorige boerderij. Het erf Welberg 
en haar bewoners in het Deldenerbroek sinds 1385 
Hengelo 2011, 74 pp. , ill. (A4] . 

Het erf Welberg in Deldenerbroek wordt sinds de 14e eeuw in meerdere bron
nen vermeld. Er zijn meerdere erven met (nagenoeg) dezelfde naam in Ne
derland en de Duitse grensstreek. In verband met het onderzoek naar het 
geslacht Welberg verzamelde de auteur vele gegevens over dit erf, die niet 
altijd in genealogische schema's inpasbaar waren . Desondanks is het nuttig 
voor toekomstige onderzoekers een dergelijke sprokkeling van uiteenlopende 
bronnen bijeen te vinden . Gebeurtenissen met betrekking tot de geschiede

nis van dit erf, worden chronologisch gepresenteerd . ! CdG 

RJ. Wielinga, B. van Haersrna Buma en R.L.P. Mulder-Radetzky I Voormeer 
Heerenveen, Familiehuis van de Heloma's 
Bedum 2011, ill. ; ISBN 978-94-6190-279-5. [A4 vierkant] . 

De Van Heloma-Stichting te Heerenveen deed in opdracht een boek verschijnen 

over Voormeer te Heerenveen, een belangrijk huis waar de familie Van Heloma 
van 1755 tot 1922 heeft gewoond. De bouwgeschiedenis van het huis en haar voor
gangers worden beschreven, evenals de bijzondere bouwelementen die thans 
nog in het huis aanwezig zijn . Vermeldenswaardig is het fraaie rococo-stucwerk 
en het prachtige goudleerbehang, maar ook de bijgebouwen, zoals een tuinhuisje, 
een tuinmanswoning en een boerderij . Voor de genealogen zijn de twee schema's 
met gegevens over de familie Van Heloma en De Jong van belang. ! CdG 

R. Brouwer en P. Henssen (red.) 1 Over 2 5 jaar, de toekomst van de fun eraire 
cultuur 
Oirschot 2011, 154 pp. , ill. ; ISBN 978-90-817644-0-7 (uitgave t.g.v. het 25-jarige 
bestaan van De Terebinth , Vereniging voor Funeraire Cultuur, € 25,) . [B5] . 

In dit jubileumboek van De Terebinth geven ruim 40 autoriteiten op funerair 
gebied hun visie op de toekomst en ontwikkeling van de funeraire wereld. De 
artikelen lichten zoveel mogelijk aspecten rond dood en begraven toe en zijn 
gegroepeerd rond vier thema 's: cultuurhistorie, uitvaartcultuur, begraafcultuur 
en herinneringscultuur. Het is een gevarieerd en verrassend boek. 1 ABB 
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Wegwijs 
'Ik wil de kluts weer terughebben!' 
Kun nen fotostambomen mensen die dementeren tot steun zijn? 

Door Sjaak de Reuver 

In april 1998 werd een reünie van onze familie De Reu
ver gehouden. Daarbij werden drie boekdelen met de 
stamboom van de familie De Reuver gepresenteerd. ' 
Deze boeken zetten mij destijds aan om zelf ook aan 
stamboomonderzoek te gaan doen. Ik kreeg van een 
aantal familieleden de gegevens op een presenteer
blaadje aangeboden: een gemakkelijke start. Vóór die 
tijd wist ik dat mijn opa en oma in Loenen a/d Vecht 
woonden, want daar ben ik tijdens de oorlog nog op be
zoek geweest. Daarmee hield mijn kennis van de voor
ouders wel op. Na bestudering van de boeken kon ik de 
verplaatsingen van mijn voorouders goed volgen. Mijn 
oudst bekende voorvader (Jan de Rover) ging in Macha
ren, dicht bij Oss, wonen. Latere generaties verhuisden 
vervolgens naar Lith, Alphen (aan de Maas), Houtenj't 
Goy, Schalkwijk en Loenen a/d Vecht, waar ook mijn 
vader werd geboren op de boerderij "Cleijn Cronen
burgh". Ons gezin verhuisde daarna naar Abcoude. 
De genoemde Jan de Rover vluchtte rond 1540 vanuit 
Montfoort naar Macharen. In Montfoort woonde hij op 
het kasteel van de burggraven van Montfoort, die zich 
de Rovere van Montfoort noemden. Ik vermoed sterk 
dat hij een afstammeling is van het geslacht van de 
burggraven, maar het bewijs is nog niet geleverd. 
De gegevens uit de boeken en van nieuw gevonden 
familieleden sloeg ik met behulp van een simpel 
stamboomprogramma op in de computer. Toen er na 
verloop van tijd flink wat namen op de harde schijf 
stonden, kwam bij mij de behoefte op om de familie
banden tussen al die mensen sneller en duidelijker 
te zien. Ik printte de door mij gewenste gedeelten in 
schemavorm uit, verknipte ze en plakte ze in de goede 
volgorde op een vel blanco papier. Ik had een rol papier 
van 30 centimeter breed op de kop getikt, en daarvan 
knipte ik een strook van 150 centimeter af. Maar hierop 
kon ik slechts een beperkt aantal generaties kwijt. Dus 
werd er een tweede strook van 30 centimeter breed aan 
de eerste geplakt. Uiteindelijk werden het drie stroken 
en de totaalafmeting werd 90 x 150 centimeter. Bepaald 
knullig, maar het resultaat was toch bemoedigend en je 

kreeg een goed totaaloverzicht van de familie. 
In de volgende fase gebruikte ik de achterkant van res
tanten van rollen behang. Die zijn 53 centimeter breed, 
dus een winst van 23 centimeter. Probleem bleek te zijn 
dat twee stroken behang op elkaar geplakt te dik waren 
om door de afdrukmachine van de drukker te kunnen . 
Op advies van de drukker gebruik ik sindsdien steeds 
blanco stroken van 90 centimeter die ik bij hem van 
de rol koop. De plekken die na het aanbrengen van de 

stamboom op het papier blanco bleven, vulde ik op met 
foto's, teksten en afbeeldingen die op de personen, hun 
leven en leefomstandigheden betrekking hebben. Van 
de foto's knipte ik veel onnodige entourage weg, zodat 
de persoon of het onderwerp meer naar voren komt; je 
kunt dan ook meer op de zelfde oppervlakte kwijt. Open 
plekken vulde ik verder op met allerlei kleine afbeeldin
gen om de plaat lekker vol te krijgen. Dit is vanzelfspre
kend wel een persoonlijke voorkeur. Anderen zullen 
ongetwijfeld hierbij gebruik van de computer kunnen 
maken. Ik knip en plak eigenlijk nog steeds zoals ik 
dat tijdens de jaren van de Tweede Wereldoorlog op de 
bewaarschool in Abcoude bij zuster Delphina heb ge
leerd. Alleen heeft het lijmkwastje plaats gemaakt voor 
een lijmstift. Ik maakte collages en placemats: 
1) Voor de verduidelijking van familieverbanden. 
2) Bij feestelijkheden en jubilea. 
In Breda gaf iemand 40 jaar leiding aan een trimgroep 
in het Mastbos, een prachtig bos aan de rand van Bre
da. Hij deed dat op een deskundige en min of meer lu
dieke manier. Dat vond ik geweldig, en ik zocht zijn 
stamboom uit, verzamelde de mooiste foto's via zijn 
familie en mijn trimgenoten en maakte een collage van 
90 x 230 centimeter. Die is later nog diverse keren afge
drukt; dat kan, want het origineel bewaar ik zelf. 
3) Om familiebanden in mijn geboorteplaats Abcoude 

in beeld te brengen. 
4) Voor mensen die buiten hun schuld in vervelende 

situaties zijn terechtgekomen. 
Een voorbeeld: bij mijn stamboomonderzoek kwam ik 
na zestig jaar een vriendinnetje van de lagere school op 
het spoor. Daar was ik in eerste instantie blij om. Maar 
wat bleek: ze verkeert in kommervolle omstandighe
den, lijdend aan een posttraumatisch stresssyndroom 
ten gevolge van het feit dat ze in haar jonge kinderjaren 
in Indonesië in een jappenkamp heeft verbleven. Met 
hulp van een paar familieleden kon ik een fraaie col
lage voor haar maken. 

Mijn belangrijkste doelgroep vind ik de demente

rende medemens. Mijn motivatie ontleen ik aan een 
aantal gevallen in mijn familie. Ongeveer zeven jaar 
bezocht ik wekelijks mijn schoonmoeder in het ver
pleeghuis. Daar zag ik welke ellende dementie met 
zich meebrengt. In veel gevallen is het mensonwaardig 
en mensonterend. Wanneer ik toen regelmatig aante
keningen had gemaakt, had ik er een boek over kun
nen schrijven. Soms waren er komische momenten, 
maar de dramatische hadden toch de overhand. Een 

1. F. Pouw, Familie de Reuver. Het nageslacht van de gebroeders Gerrit en Frans de Reuver, [Nieuwegein 1998], drie delen. 



komisch moment beleefden we een week voor de 90st0 

verjaardag van schoonmoeder. Haar dochter vertelde: 
'Nou moeder, volgende week hebben we groot feest'. 
Moeder reageerde met: 'Hoezo groot feest?' Dochter: 
'Dan wordt u 90 jaar!' 'Och', zegt moeder, 'dat is maar 
tijdelijk!'. 

Enige jaren later gingen mijn zus en zwager beiden aan 
deze ziekte lijden. In 2007 kwam het tijdstip dat ze zes
tig jaar getrouwd zouden zijn. Ik dacht: 'Een bloemetje, 
een plantje etc.: allemaal flauwekul. Ik maak een grote 
collage'. Deze collage vind ik zelf nog steeds de beste 
die ik gemaakt heb. Een grote stamboom maken was 
voor mij niet moeilijk. Onze familie gaat ver terug in 
de tijd en mijn zus en zwager hadden al diverse achter
kleinkinderen. De plaat werd 90 x 200 centimeter. De 
open plekken plakte ik vol met foto's, teksten en afbeel
dingen, waarvan ik wist dat mijn zus en zwager er pret
tige herinneringen aan hadden. Dus: hun familie met 
ouders, kinderen, klein- en achterkleinkinderen, maar 
ook de opa's en de oma's die hun zo dierbaar waren. 
Verder foto's van oude vrienden, feesten, de vele dieren 
die ze in de loop der tijd gehad hebben, de huizen waar 
ze woonden, hun eigen bedrijf, andere bezigheden zo-
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Sjaak de Reuver voor z ijn zelfgemaakte collage voor z ijn zus en zwager, 
formaat 90 bij 200 centimeter. 

als ondercommandant van de vrijwillige brandweer en 
het jarenlange optreden als Sinterklaas. Het was een 
flinke klus, maar wel prettig om te doen als je het als 
een hobby ervaart. Ik verwachtte er wel een aantal din
gen mee te bereiken: 
r) Zolang ze naar de plaat kijken, hebben ze geen last 

van al die verwarde en verdrietige beelden die door
gaans in hun hoofd rondspoken, en kunnen ze ook 
positieve gevoelens hebben. 

2) Bij het kijken naar de plaat prikkelen en trainen ze 
hun hersens en geheugen. 

3) Ze versterken hun identiteit; dat wil zeggen ze besef
fen weer beter in welke wereld ze thuis horen. 

4) En in de praktijk misschien het meest belangrijk: 

voor het bezoek is het een aanknopingspunt om 
toch nog een enigszins gezellig en zinnig gesprek te 
voeren, omdat er zaken op staan die ze zich nog op 
een positieve manier kunnen herinneren. Gesprek
ken-voor-de-vuist-weg met dementerenden vallen 
vaak niet mee. 

Ik denk dat de collage inderdaad positieve effecten 
heeft gehad. Mijn zwager ging 's morgens bij het 
opstaan regelmatig op het voeteneind van zijn bed 
zitten om naar de plaat te kijken. Hij werd daar rus
tiger van; hij begreep weer iets beter in welke wereld 
hij thuishoorde. Ik plaagde mijn zus een keer met de 
opmerking: 'Die plaat heeft hier nou wel lang genoeg 
gehangen. Ik neem hem weer mee terug'. Ze-dreigde
me-te-vermoorden! Mijn zus en zwager werden voor 
de maaltijden van hun kamer opgehaald door een be
jaardenverzorgster. Die is misschien 20 keer door mijn 
zus meegetroond naar de collage met de kreet: 'Moet je 
zien wat mijn jongste broertje voor ons gemaakt heeft'. 
Ze wist niet dat ze dat al 19 keer eerder had gedaan. 
Mijn zus en zwager konden ondanks hun dementie vrij 
lang in een verzorgingshuis blijven wonen, omdat hun 
dochter (mijn nichtje) José veel bijsprong in allerlei 
opzichten. Zij is ook degene, die het best de ontwik
kelingen kon volgen. In 2009 heeft een journalist van 
dagblad BN de Stem (Breda e.o.) mijn nicht José en mij 
geïnterviewd in verband met de collage. Dit interview 
met foto kunt u lezen wanneer u googelt naar 'foto
stamboom sjaak'. Een drietal citaten hieruit: 
- Kort nadat Sjaak de kleurrijke levensloop aan zijn 

zus en zwager had gegeven, bleek het cadeau inder
daad een positieve invloed op hun leven te hebben. 
De collage kreeg al snel een vaste plaats in het appar
tement, en voor het bezoek is een gezamenlijke tocht 
door de geschiedenis inmiddels een vast ritueel. 

- José vertelt: 'Als hij wakker wordt, zit mijn vader eerst 
een kwartier op het voeteneind van het bed naar alle 
foto's te kijken. Hij moet er vaak van huilen. Maar 
het zijn geen tranen van verdriet, het zijn tranen van 
geluk. Het is fijn om er samen naar te kijken en over 
de foto's te praten'. 

- José vertelt verder: 'Ook de medewerkers van het 
verzorgingshuis zijn enthousiast. Ondanks het feit 
dat ze het verhaal keer op keer moeten aanhoren. Ze 
vinden het leuk dat ze door de foto's en verhalen wat 
meer te weten komen over het leven en de achter
grond van de mensen die ze iedere dag verzorgen'. 

De gezondheidstoestand van mijn zus en zwager ver
ergerde, zodat ze alsnog naar een verpleeghuis werden 
overgebracht. Bij wijze van verrassing zeg ik wel eens: 
'Mijn zus en zwager dementeren niet meer!'. Beiden 
zijn namelijk inmiddels overleden. Mijn zus elf dagen 
na haar man Jan. Bijzonderheid: mijn zus kende haar 
man Jan eigenlijk al jaren niet meer, maar toen hij op 
een andere kamer zijn laatste adem uitblies, riep ze 

[wordt vervolgd op pagina 43, rechtsonder] 
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Wegwijs 
Het personeel van de VOC in beeld 

Door Peter Hollander 

De database van VOC-opvarenden is voltooid. Na de 
start in 2000 is eind 2012 de gehele invoer gecontro
leerd. Deze database, een initiatief van een aantal ar
chieven, is te vinden op de website van het Nationaal 
Archief, www.nationaalarchief.nl. Op deze website kan 
zowel gewoon (dat wil zeggen alleen een naam intoet
sen) als uitgebreid gezocht worden. 
Tijdens het bestaan van de VOC zijn 972.800 perso
neelsleden (ook wel dienaren genaamd) uitgevaren 
vanuit Nederland naar Azië. Het betreft 317.800 per
sonen in de periode 1602-1700 en 655.000 in de pe
riode 1700-1795 . In deze database zijn circa 700.000 

vertrokken personeelsleden opgenomen op basis van 
de bewaard gebleven scheepssoldijboeken. Van de 18d• 

eeuw zijn er circa 95% van deze boeken van de circa 
3-000 uitgevaren schepen bewaard gebleven. Van de 
1i• eeuw zijn er slechts circa 200 boeken bewaard 
gebleven. Van de retourvaarten vanuit Azië terug naar 
Nederland is niets bewaard gebleven. Bij de beoorde
ling van de gemelde aantallen dient bedacht te worden 
dat een persoon die meerdere keren is uitgevaren ook 
meerdere malen in deze aantallen is begrepen. 
In november 2002 verscheen er een speciaal VOC 
nummer van Gens Nostra ter gelegenheid van het feit 
dat toen 400 jaar geleden de VOC werd opgericht. In 
dit nummer werd de in opbouw zijnde database al ge
noemd. Mijn bijdrage in dit artikel is bedoeld als prak
tische achtergrondinformatie voor genealogen bij het 
zoeken naar een VOC dienaar. 

De database 
Na het invullen van de naam van een gezochte persoon 
in de database komen de volgende gegevens van de per
soon op het scherm: 
- Voornaam, naam en plaatsnaam; 
- Datum van indiensttreding; 
- Functie bij indiensttreding; 
- Uitgevaren met welk schip; 
- Maandbrief: ja of nee; 
- Datum uitdiensttreding; 
- Reden uitdiensttreding; 
- Waar uit dienst; 
- Schuldbrief: ja of nee; 
- Gegevens van de vaart; 
- Naam van het schip; 
- Vaart voor welke kamer van de VOC; 
- Inventarisnummer en folio; 
- DAS(= Dutch Asiatic Shipping) reisnummer; 
- Vertrekdatum uit Nederland; 
- Datum aanloop en vertrek Kaap; 
- Datum aankomst in Azië. 

Toelichting bij deze gegevens 
De plaatsnaam is meestal de geboorteplaats. Soms is 
het de laatste woon-of verblijfplaats van het personeels
lid. In de loop van 2012 is een applicatie toegevoegd 
waarin circa 75% van de plaatsnamen zijn gestandaar
diseerd. Door te klikken op de functie verschijnt een 
toelichting hierop. 
Googlen op internet naar functies en rangen van de 
VOC levert naast omschrijvingen ook maandloonbe
dragen op. 
Een maandbrief werd door een opvarende opgemaakt 
op naam van zijn echtgenote, kinderen of een der ou
ders , voor een bedrag van maximaal drie maandlonen 
per jaar. Een maandbrief stond op naam en was niet 
overdraagbaar of verhandelbaar. Er werd pas uitbe
taald als het duplicaat van het scheepssoldijboek vanuit 
Azië bij de kamer van uitreding was gearriveerd en er 
voldoende saldo was. Dan was er inmiddels minstens 
anderhalf jaar verstreken. Het aangewezen familielid 
moest zelf op het kantoor van de kamer van uitreding 
het bedrag ophalen of iemand machtigen. De kamer 
van uitreding garandeerde dat de maandbrief bij voor
rang werd betaald als de rekening van de vertrekkende 
voldoende saldo had. 
Een schuld- of transportbrief was een verzoek aan de 
VOC ondertekend door de opvarende om uit te betalen 
aan toonder. Bedragen van 25 tot 300 gulden, afhanke
lijk van de functie. Ook hier betaalde de kamer pas als 
er voldoende saldo was, waarbij de maandbrief zoals 
gezegd preferentie genoot. 
De opvarende verkocht de schuldbrief wel om aan con
tanten te komen. Deze konden bijvoorbeeld worden ge
bruikt om de uitrusting te betalen of om wat geld voor 
de familie achter te laten. De schuldbrieven werden 
ook wel als betaling afgegeven aan een logementhou
der. Een logementhouder verschafte onderdak en voed
sel aan veelal buitenlanders die naar de steden met een 
kamer van de VOC kwamen om zich aan te melden, 
maar de periode tot aanmonstering moesten overbrug
gen. Uiteraard werd bij de verzilvering van een schuld
brief een aanzienlijke korting op de nominale waarde 
toegepast. De koper liep het risico van overlijden van de 
opvarende en moest rekening houden met rente en er 
slotte ook nog wat aan verdienen. De logementhouders 
verkochten zo'n transportbrief dan veelal weer aan een 
financier. Een andere naam voor een transportbrief is 
transportceel. Er was dan sprake van ceel- of zielkopers 
en verkopers . 
De organisatie van de VOC in patria was opgedeeld 
over zes min of meer zelfstandige kamers, te weten 
Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn en En
khuizen. Er was sprake van een decentrale organisatie. 



Het personeel was in dienst van een kamer. Het irwen
tarimummer verwijst naar het desbetreffende scheeps
soldijboek. Bij het Nationaal Archief in Den Haag is dit 
scheepssoldijboek op te vragen. Het maakt deel uit van 
het archief van de VOC, toegangsnummer 1.04.02. Als 
het origineel inmiddels op een filmband is gezet, wordt 
daar naar verwezen. 
Als achter de vermelding 'waar uit dienst' de naam van 
en schip staat, is dit het schip waarmee is thuisgevaren. 
Hierop kan geklikt worden voor verder informatie over 
de terugreis waaronder het reisnummer van de terug
reis. DAS en reimummer verwijst naar de eveneens in 
een database (www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/ 
DAS/search) ondergebrachte gegevens over de uit- en 
terugreizen. DAS staat voor Dutch Asiatic Shipping. 
De gegevens over een reis zijn terug te vinden onder 
het reisnummer. Voor elke reis zijn de volgende ge
gevens genoteerd: naam van het schip, naam van de 
schipper, jaar van de bouw, kamer waarvoor het schip 
voer, data van aankomst en vertrek, data tussenstop aan 
de Kaap, datum en plaats van aankomst, aantal beman
ningsleden uitgesplitst naar zeelieden, soldaten, am
bachtslieden en overigen of passagiers. 
Naast de naar Azië uitgezonden ambachtslieden om 
daar voor de VOC in hun vak werkzaam te zijn, waren 
er ook ambachtslieden aan boord, zoals zeilmakers en 
timmerlieden, die belast waren met het onderhoud van 
het schip. Passagiers waren hoge VOC-ambtenaren 
(bestuurders, kooplieden, rechters, predikanten) vaak 
met vrouw en kinderen. 
Bij een uitreis wordt vermeld het nummer van de 
thuisreis van het schip en bij de thuisreis het nummer 
van de uitreis, met de mogelijkheid om aan te klikken. 

Het scheepssoldijboek 
Dit werd opgemaakt per uitvarend schip, per reis en 
draagt de naam van het schip. Het bevat rekeningen 
per opvarende in scontrovorm, dat wil zeggen met een 
debet en een creditblad (in vaktermen een extracomp
ta bele subadministratie). 
Zodra alle opvarenden aan boord waren werden zij ge
noteerd op een monsterrol. 
Aan het einde van de reis werden alle gegevens inge
schreven in het scheepssoldijboek. Dit werd in duplo 
opgemaakt, een exemplaar bleef in Batavia op het sol
dijkantoor en een exemplaar was bestemd voor de ka
mer van uitreding. In het scheepssoldijboek bevindt 
zich een index op voornamen. Alfabetisch maar niet 
lexicografisch. Allereerst zijn de zeelieden geregis
treerd van hoog tot laag, daarna de ambachtslieden en 
tot slot de soldaten van hoog tot laag. Vervolgens wor
den de opstappers aan de Kaap genoteerd (dat zijn op
varenden die pas aan de Kaap aan boord kwamen, bij
voorbeeld wegens verblijf in het hospitaal aldaar). De 
passagiers zijn niet geregistreerd. De ambachtslieden 
die belast waren met het onderhoud van het schip, wer-

den tussen de zeelieden geregistreerd. In de scheeps
soldijboeken was de gulden de rekeneenheid, verdeeld 
in 20 stuivers van elk twaalf penningen. Soms kon 
men achterin het boek een boedelbeschrijving vinden 
van de opvarenden die op de uitreis waren overleden, 
soms ook hun testament. 
Bij de Kamer van Amsterdam is de monsterrol soms 
ingebonden in het scheepssoldijboek. Van de thuisrei
zen zijn zoals eerder vermeld geen scheepssoldijboe
ken bewaard gebleven. 
Op een dubbele pagina in het boek staat in de kop (bij
voorbeeld): In het schip Bovenkerker Polder, Anno 
1777 voor Kamer van Amsterdam. 
Op de linkerpagina staat voornaam, familienaam, 
plaats van herkomst (normaliter plaats van geboorte) 
functie, wel/niet vermaakt. Dit laatste slaat op het feit 
dat er wel of niet een maandbrief is afgegeven. Vervol
gens staan links (debet) de aan de opvarende in reke
ning gebrachte en de aan of voor hem uitbetaalde be
dragen en rechts (credit) de verdiende bedragen. 

Debet 
- Twee maanden gage op de hand; 
- Uitrustingsstukken, waaronder standaard een 

scheepskist waarvoor vier gulden - tien stuivers 
werd belast; 

- Een eventuele schuldbrief; 
- Eventueel positief saldo (te goed); 
- Tussentelling; 
- Betaalde bedragen op schuldbrief, eventueel bin-

nenlijns geboekt, ook mogelijk dat schuldbrief 
opnieuw credit wordt geboekt; 

- Betaalde bedragen op eventuele maandbrief; 
- Uitbetaling aan de opvarende; 
- Totaal. 

Credit 
- Verdiende gage over x maanden en y dagen sedert 

vertrek tot aankomst in Batavia (eventueel Ceylon of 
Bengalen) c.q. eerder overlijden; 

- Eventueel negatief saldo (te kwaad); 
- Tussentelling; 
- Saldo tegoed zoals bij tussentelling berekend; 

In principe jaarlijkse boeking (of per datum veran
dering van vestiging of schip) van het saldo van de 
verdiende gage in Azië (gage minus uitbetalingen, 
onkosten en dergelijke). Het boekjaar werd in Azië 
meestal op 31 augustus afgesloten; 

- Gage laatste jaar berekend tot de dag van einde 
dienstverband; 

- Totaal. 

Aangezien het bedrag van de schuldbrief direct na on
dertekening in het scheepssoldijboek werd belast, gaf 
de rekening per opvarende geen echt rekening-cou
rantsaldo weer maar meer een beschikbare dispositie-
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ruimte. De gegevens van de jaarlijkse afsluiting werden 
doorgegeven aan het soldijkantoor in Batavia en vervol
gens aan de kamer van uitreding. Ook kreeg het per
soneelslid een gelegaliseerd afschrift. Overigens werd 
in Azië slechts zes maanden gage per jaar uitbetaald. 
Echter indien de rekening een saldo te kwaad vertoont, 
wat meestal het geval was, slechts drie maanden. 
Ook veranderingen in de positie, zoals promotie, met 
verhoging gage en straf of degradatie met verlaging ga
ge werden in Batavia geadministreerd en jaarlijks aan 
de kamer van uitreding doorgegeven. Boven de norma
le gages waren er ook bijzondere betalingen. 
Indien om veiligheidsredenen bij de retourvaart Het 
Kanaal werd gemeden en om Schotland heen werd ge
varen (vaart achterom) werd twee maanden extra gage 
toegekend. Na 1744 kreeg iedereen bij de retourreis 
een douceur of bonus. In principe was de achterliggen
de gedachte dat dit bedrag in de plaats zou komen van 
de gepermitteerde bagage zodat smokkelhandel beter 
zou kunnen worden aangepakt. Die beperkte eigen 
handel liet men ten slotte toch maar weer toe, maar de 
douceurs bleven. Voor een schipper kon dit oplopen tot 
2000 of zelfs 3000 gulden. Voor de lagere rangen gold 
ongeveer een jaar gage. 
Bij beëindiging van het dienstverband met toestem
ming van de VOC (bijvoorbeeld door overlijden, repa
triëring of vestiging als burger in Azië) werd het restant 
uitbetaald op vertoon van de afschriften. Bij overlijden 
werd het saldo uitbetaald aan de erfgenamen indien die 
zich meldden (haalschuld). 

Zoeken in de database 
Er zijn diverse zoekmogelijkheden waarbij 'minder 
details levert meer resultaat' geldt. Je kan zoeken op 
achternaam, voornaam, herkomst plaats, kamer, schip, 
periode uitreis en manier einde dienstverband. Een 
probleem kan vormen dat familienamen verschillend 
gespeld kunnen worden. Zoeken met een zogenaamde 
wild card kan helpen. Verschillende letters in een voor
naam of familienaam kunnen door ,., vervangen wor
den. 
Na het vinden van een naam zet klokken op de kolom
men voornaam, herkomst, schip en uitreis deze op 
alfabetische c.q. datumvolgorde. Soms staan er onder 
opmerkingen bijzonderheden vermeld. Om meerdere 
uitgevoerde reizen van een persoon te vinden kan ook 
alleen de plaatsnaam van herkomst worden ingetoetst. 
Dit zal bijvoorbeeld bij Amsterdam niet helpen omdat 
circa 108.000 personeelsleden dit als plaats van her
komst hebben. 

Voorbeelden van zoekacties 
Een zoektocht naar Joseph Roselje leverde uiteindelijk 
door het invoeren in de database van Jos''' en Ros''' het 
volgende resultaat: 
- Josep Rossellie 1760 uit Smirna bosschieter; 

- Joseph Roselje 1771 uit Smirna derde waak; 
- Joseph Roselje 1772 uit Smirna derde waak; 
- Joseph Roselje 1775 uit Dantsig derde waak; 
- Joseph Roselje 1777 uit Smirna onderstuurman; 
- Joseph Roselie 1780 uit Smirna opperstuurman. 
Waarom in 1775 Dantsig als plaats van herkomst is ge
noteerd is niet duidelijk. Soms had een opvarende re
denen om een andere plaats op te geven. Na invoeren 
van alleen Smirna kwam nog een uitreis boven water: 
- Josep Poseille 1754 uit Smirna bosschieter. 
De vermelde functies geven een aannemelijk carrière
verloop. 

Tijdens een bezoek aan Colombo kwam ik in contact 
met een nakomelinge van een Dutch Burgher. Haar 
voorouder was Pieter Scharenheuvel. Ik vond driemaal 
gegevens van hem in de database: 
- Uitreis 7-7-1782 met het schip Zeepaard. 
- Uitreis 7-7-1782 met het schip Holland. 
- Uitreis 23-5-1785 met het schip Gerechtigheid. 
Van beide eerste schepen werd vermeld dat ze eerder 
waren uitgezeild op II september 1781 en na vijf dagen 
weer teruggekeerd naar Texel. Beide schepen hadden 
een groot aantal overledenen op het traject van Texel 
naar Kaap de Goede Hoop als gevolg van scheurbuik: 
Zeepaard 73 van de 178 zeelieden en Holland 138 van 
de 291 opvarenden. Bovendien bleek Pieter in Kaap 
de Goede Hoop te zijn overgeplaatst van het Zeepaard 
naar de Holland. Met enig geluk vond ik een verklaring 
voor bovenvermelde gebeurtenissen. Tijdens de vierde 
Engelse zeeoorlog vond op 5 augustus 1781 de slag bij 
Doggersbank plaats. In Nederland werd de uitkomst 
als een grote overwinning gevierd en de opperbevel
hebber Zoutman uitbundig gehuldigd. In feite was de 
slag onbeslist geëindigd en hadden de Engelsen daarna 
de hegemonie op zee. Dat was de reden voor de terug
keer naar Texel. De opvarenden bleven aan boord tot 
het definitieve uitzeilen een jaar later. Dat verklaarde de 
hoge sterfte aan scheurbuik. De overplaatsing van Pie
ter in Kaap de Goede Hoop was een onderdeel van een 
betere verdeling van de zeelieden over de schepen. In 
het scheepssoldijboek van het Zeepaard vond ik ook dat 
een deel van de gage van Pieter terecht kwam bij de het 
Gereformeerde diaconie weeshuis van Amsterdam. In 
het Stadsarchief van Amsterdam vond ik hem als wees 
terug in de gegevens van dit weeshuis. 
In het tijdschrift van de Werkgroep Indische Letteren 
trof ik jaren geleden aan dat een zekere C Robijn een 
lofdicht had gemaakt op gouverneur-generaal Mossel. 
Op de website van het CBG vond ik een tonelist ge
naamd Christiaan Robijn. Google gaf als resultaat dat 
een Amsterdamse toneelspeler in verband met de slui
ting van de Amsterdamse schouwburg als chirurg naar 
de Oost was gevaren. Hij kwam ook voor in de fiches 
van Bloys van Treslong en met die gegevens was hij 
uiteindelijk definitief te traceren door via de generale 



land- en zeemonsterrollen het scheepssoldijboek van 
de uitreis te achterhalen. Uiteindelijk dus veel werk en 
wel erg veel geluk. De database bestond toen nog niet. 
Bij het zoeken naar een dienaar met de familienaam 
Laurens leverde de database wel 468 hits. Dit nog ex
clusief de spelvarianten zoals Laurensz en Lourens . Ik 
zocht iemand die in Indië en wel op Ternate zich ge
vestigd had. Concentreren op uit dienst in Azië hielp 
ook niet. In de land en zeemonsterrollen kwamen wel 
op Ternate geboren nakomelingen voor maar niet de 
uit Nederland afkomstige stamvader. Wellicht was zijn 
uitreis in de ri• eeuw en is er geen scheepssoldijboek 
van bewaard gebleven. 
Een door mij onderzochte Heinrich Wiederhold voer 
uit naar Malakka en heeft daar circa 40 jaar voor de 
VOC gewerkt. In het scheepssoldijboek was één fo
liopagina niet voldoende voor het registreren van zijn 
loopbaan. De volgende vier pagina's werden gevonden 
door de overgebleven ruimte te benutten van opvaren
den die tussen Nederland en Kaap de Goede Hoop wa
ren overleden. Deze Heinrich is ook belast geweest met 
het toezicht op de tinbelangen van de VOC aldaar. In 
PiCarta heb ik gezocht naar litteratuur over de historie 
van Perak. Ik vond zo een boek waar ook Heinrich in 
voorkwam. PiCarta is een catalogus van boeken in de 
belangrijkste bibliotheken van Nederland. 

Overige informatie over personen 
De generale land-en zeemonsterrollen 
Een jaarlijkse opgave naar de stand van 30 juni van het 
gehele land- en zeepersoneel in Azië per vestiging ge
registreerd. Voor het zeepersoneel betreft het uitslui
tend de zeelieden betrokken bij de inter-Aziatische 
vaart. In deze rollen is te vinden met welk schip een 
dienaar in Azië is gearriveerd. Als er reeds bekend is 
op welke vestiging een dienaar werkzaam was, kan het 
helpen om het scheepssoldijboek terug te vinden. Voor 
het opzetten van de database was dit de enige manier 
om het schip van uitvaren te vinden. Nu kan het even
tueel helpen bij veelvoorkomende familienamen. Bij in 
Azië in dienst genomen personeelsleden, bij voorbeeld 
afstammelingen van in Azië gebleven dienaren, is er 
uiteraard geen schip en staat vermeld 'in dienst'. 
In de leeszaal van het Nationaal Archief is een klapper 
op de geografische namen (r.04.24). Uit het archief van 
de Kamer van Zeeland zijn er rollen voor de jaren r69r
r79r (inventarisnummers rr534-rr820). Uit het archief 
van de Kamer van Amsterdam zijn er rollen voor de 
jaren r720-r79r (inventarisnummers 5r68-5329). 

De rollen der gekwalificeerde civiele en militaire dienaren 
Hierin staan vermeld de civiele dienaren met de rang 
van Jong assistent en hoger en de militairen met de 
rang van sergeant en hoger voor alle vestigingen in 
Azië en De Kaap over de jaren r7or-r787. Deze rollen 
geven informatie over het functieverloop. 

In de leeszaal van het Nationaal Archief is een klapper 
op geografische namen (r.04 .24). De rollen van de Ka
mer van Amsterdam zijn te vinden onder de inventa
risnummers 5240-526r en die van de Kamer van Zee
land onder rr82r-rr928. 

VOC testamenten 
Dit betreft kopieën van in Oost Indië opgemaakte tes
tamenten verleden voor notarissen in de VOC vesti
gingen aldaar. Het betreft in totaal circa roo.ooo testa
menten opgemaakt tussen r698 en r807. In de leeszaal 
van het Nationaal Archief te Den Haag bevindt zich een 
klapper op familienamen. De testamenten zijn te vin
den onder de inventarisnummers 6847-6927. 

Collectie Indische fiches bij het Centraal bureau voor de 
Genealogie 
Deze fiches zijn vervaardigd door Bloys van Treslong 
en bevatten gegevens uit diverse Indische archieven. 
Soms helpt raadpleging om een persoon op te sporen. 

Verantwoording 
Ik dank drs. Ton van Velzen, functionaris van het Na
tionaal Archief onder wiens leiding de database VOC 
opvarenden tot stand is gekomen, voor het kritisch 
doorlezen van mijn bijdrage. 

[vervolg van pagina 39] 
luid en duidelijk: 'Jan!, Jan! '. De familie mist de perso
nen wel, maar iedereen had er vrede mee dat aan dit 
mensonwaardige en mensonterende bestaan een einde 
was gekomen. Dementie is een rampenplan. 

Het is mijn bedoeling om ook voor andere dementeren
den fotostambomen te maken, en wel op A3-formaat en 
geplastificeerd. Dan wordt het een soort placemat, die bij 
de maaltijd gebruikt kan worden; de patiënt kan boven
dien altijd naar beelden kijken die haar of hem nog aan
spreken; en niet onbelangrijk: hij kan ook als bron die
nen voor gesprekken met het bezoek en het personeel. 
Genealogen kunnen op veel manieren, uit veel ver
schillende invalshoeken en met veel verschillende 
doeleinden bezig zijn met stamboomonderzoek. Door 
een aantal ziektegevallen in mijn directe omgeving 
heb ik een ander verlengstuk aan mijn hobby gegeven. 
Voor mensen die buiten hun eigen schuld door demen
tie met deze vervelende ziekte geconfronteerd worden 
kunnen de genoemde collages en placemats in hun da
gelijks leven een steun zijn. Dat geeft mij voldoening. 
De werkwijze is in principe heel simpel; ik ben bereid 
die aan anderen uit te leggen en door te geven. 
Ik wil eindigen zoals ik begon. Van een persoon die 
dementeert zeggen we wel dat zij of hij de kluts kwijt 
is. Een mooie uitspraak (met een diepe wens) van zo'n 
oud dametje: ' Ik wil de kluts weer terughebben!'. 
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NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

Mededelingen 
REDACTIE: Thijs van Veen 

Bijlage Gens Nostra 68 (2or3) februari 

Agenda 

Maart 
9-mrt 10-30 uur. Afdeling Rijnland 

Historisch Informatie Punt (HIP) in de biblio-
theek (nabij Hooglandse Kerk}, Nieuwstraat 4, 
Leiden 
Contactochtend, op zoek naar voorouders. 

9-mrt 13-00 uur. Afdeling Drenthe 
Stationsstraat 14, Rolde 
Lezing door Bert Boon: Wil de laatste 
kruidenier het licht uitdoen? 

9-mrt 13.30 uur. Afdeling Friesland 
Doelestraat 8, Leeuwarden 
Lezing te verzorgen door het Genealogysk 
Wurkferban. 

9-mrt 14.00 uur. Afdeling Twente 
Grotestraat 207, Borne 
Lezing door Piet Albers: Emslandkampen. 

9-mrt 14.00 uur. Afdeling Zeeland 
C.D. Vereekestraat 74, Kapelle 
Lezing door Leo Hollestelle: Wie Was Wie en 
Wie Was Waar. 

12-mrt 19-30 uur. Afdeling Apeldoorn en omstreken 
Violierenplein 101, Apeldoorn 
Lezing door mevr. C.C. de Kool: Huis Ter 
Horst in Loenen. 

12-mrt 20.00 uur. Afdeling Amersfoort en omstreken 
Kerkelijk Centrum 'De Brug', Schuilenburger-
weg 2, Amersfoort 
Lezing door Daniëlle Teeuwen (IISG Amster-
dam): Sociale vangnetten in de Gouden Eeuw. 

12-mrt 20.00 uur. Afdeling Kempen- en Peelland 
Belgiëplein 20, Eindhoven 
Lezing door Leonard van Kessel: Waar kan een 
genealoog ""twoord vinden op internet? 

13-mrt 20.00 uur. Afdeling Utrecht 
Blauwe zaal van de Tuindorpkerk, Prof. Su-
ringarlaan 1, Utrecht 
Lezing door mevr. Janne Kok van Het Utrechts 
Archief: Begraajj,laatsen in Utrecht en wat de 

14-mrt 

14-mrt 

16-mrt 

16-mrt 

19-mrt 

19-mrt 

19-mrt 

23-mrt 

27-mrt 

Nr. 375 

administratie van de begraajj,laatsen kan betekenen. 
19.00 uur. Afdeling Delfland 
Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 
7, Delfgauw 
Lezing door dhr. Wil Schackrnann: De proefko-
lonie Maatschappij van Weldadigheid. 
19.00 uur. Afdeling Flevoland 
'Nieuw Land', Oostvaardersdijk n3 , Lelystad 
Lezing door Alex Dekker: Mijn opa was een 
Duitser. 
13-30 uur. Afdeling 's-Hertogenbosch en Tilburg 
Hoff van Hollantlaan 1, perron-3, Rosmalen 
Lezing door Jan Netelbeek: De NGV-website. 
14.00 uur. Afdeling Utrecht 
Begraafplaats Soestbergen aan de Gansstraat, 
Utrecht 
Rondleiding door rondleidster Janne Kok van 
Het Utrechts Archief. 
19-30 uur. Afdeling Betuwe 
J.S. de Jongplein 3, Tiel 
Lezing en demonstratie door Hans Huizing: 
Familysearch. 
20.00 uur. Afdeling Amsterdam en omstreken 
Pelgrimskerk, Backerhagen 12, Amsterdam-
Buitenveldert 
Lezing door Cor Oudendijk: Noordzeekanaal 
en IJmuiden; tussen Vuur- en Schreierstoren. 
20.00 uur. Afdeling Kwartier van Nijmegen 
Archimedesstraat 9, Wijkcentrum 'De Scha-
kel' , Nijmegen 
Lezing door Eef van Hout: De Landbouwbuurt. 
11.00 uur. Afdeling Kempen- en Peelland 
Raadhuisplein 32, 5683 EA Best 
Stamboomcafé in de bibliotheek in Best, 
samen met heemkundekring Dye van Best. 
20.00 uur. Afdeling Kennemerland 
Pijnboomstraat 17, hoek Schoterweg, Haarlem 
Noord 
Lezing door Ferrie Moubis: Bidprentjes. 



April 13-apr 14.00 uur. Afdeling Rotterdam en omstreken 
3-apr 19.30 uur. Afdeling Rijnland Socratesstraat 359 b, Rotterdam-Lombardijen 

Regionaal Archief Leiden, Boisotkade 2a, Ledenbijeenkomst. 
Leiden 13-apr 14.00 uur. Afdeling Zeeland 
ALV en lezing door Hans Bauer: De sprekende C. D. Vereekestraat 74, Kapelle 
familiegeschiedenis. ALV en lezing door Ceasar Hulstaert: Opslag 

6-apr 13.30 uur. Afdeling Friesland van gegevens. 
Groeneweg r, Leeuwarden r6-apr 19.30 uur. Afdeling Betuwe 
Lezing door Tjerk Tigchelaar: Museumweekend J.S . de Jongplein 3, Tiel 
en Genealogische databases. Afdelingsledenvergadering. 

9-apr 19.30 uur. Afdeling Kempen- en Peelland 16-apr 19.30 uur. Afdeling Amsterdam en omstreken 
' t Trefpunt, Belgiëplein 20, Eindhoven Pelgrimskerk, Backerhagen 12, Amsterdam-
ALV en lezing door leden en bestuur afdeling Buitenveldert 
Kempen- en Peelland. Afdelingsledenvergadering en lezing door 

ro-apr 19.30 uur. Afdeling Hollands Noorderkwartier Frits van Oostvoorn: Catharina Huth, een 
't Trefpunt, Louise de Colignystraat 20, Alkmaar Duitse immigrante in Amsterdam 1727 tot 1755. 
Lezing door Bob Coret: Laat nieuwe informatie r6-apr 20.00 uur. Afdeling Amersfoort en omstreken 
naar u toekomen. Kerkelijk Centrum 'De Brug', Schuilenburger-

ro-apr 20.00 uur. Afdeling Zuid-Limburg weg 2, Amersfoort 
Het Gülickshuis, Ophoven r, Sittard ALV en lezing door prof.dr. Joost Jonker: Eco-
Lezing door Jos Engelen: De Bokkenrijders en nomische crises door de eeuwen heen. 
hun onderlinge familieverwantschappen. r6-apr 19-30 uur. Afdeling Zuid-Limburg 

ro-apr 20.00 uur. Afdeling Utrecht Café 'de Mert' , Beekstraaqo, Schinveld 
Blauwe zaal van de Tuindorpkerk, Prof. Su- Lezing door Wil Ackermans en Jeu Borger: 
ringarlaan r, Utrecht GensDataPro. 
Lezing door Wijnand Thoomes: Bedelaars en 17-apr 20.00 uur. Afdeling Kennemerland 
landlopers in het Utrechtse. Pijnboomstraat 17, hoek Schoterweg, Haarlem 

12-apr 14.00 uur. Afdeling Betuwe Noord 
J.S. de Jongplein 3, Tiel Afdelingsledenvergadering, voor programma 
Genealogisch café. hierna: zie ,vww.ngv.nl. 

13-apr ro.oo uur. Afdeling Kempen- en Peella.nd 18-apr 19 .00 uur. Afdeling Flevoland 
Bibliotheek, Meiveld 2, Veldhoven 'Nieuw Land', Oostvaardersdijk rr3 , Lelystad 
Spreekuur. Afdelingsledenvergadering, lezing door Jan 

13-apr 10.00 uur. Algemeen/nationaal Netelenbeek: De NGV-website, en door Lidy 
Verenigingscentrum, Papelaan 6, Weesp Kutschruiter: WieWasWie. 
GensDataPro Serviceteam aanwezig in het 18-apr 19.30 uur. Afdeling Delfland 
Verenigingscentrum. Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 

13-apr 13-30 uur. Afdeling Twente 7, Delfgauw 
Grotestraat 207, Borne Voorjaarsafdelingsledenvergadering gevolgd 
Voorjaarsvergadering en lezing door Willy door 'Opsporing verzocht'. 
Ahlers: Tijdrekening en kalenders. 20-apr Algemeen/nationaal 

~ 13-apr 14.00 uur. Afdeling Drenthe en Noord-West Beatrixgebouw - Jaarbeurs , Utrecht ::, 
V, 

Overijssel Algemene Vergadering van de NGV. Op de z 
0 

Kerkgebouw De Vredehorst, Zuidwoldigerweg agenda staat onder andere het aftreden van "' R' ., 
32, Hoogeveen voorzitter RoelofVennik. 

" ALV en lezing door Jos Kaldenbach: 0 
w 

Een Europees geallieerd leger tegen Napoleon. ., ., 
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30 jaar het Streekarchief Eiland IJsselmonde 

door Marcel Verhoef 

In de Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde, in de 
wijk Lombardijen, is sinds 2008 het Streekarchief Ei
land IJsselmonde gevestigd. De Stichting Streekarchief 
Eiland IJsselmonde bestaat al sinds 1983 en bestaat in 
augustus 30 jaar. Het Streekarchief is een vrijwilligers

organisatie die zich ten doel stelt de geschiedenis van 
het eiland IJsselmonde in kaart te brengen. Van alle 
relevante stukken over het eiland IJsselmonde en de 
mensen die op het eiland geleefd hebben, worden de 
gegevens zoveel mogelijk vastgelegd. Het Streekarchief 
bezit een grote schat aan gegevens, onder andere: 
- genealogieën ( door de ontvangst van nieuwe genealo

gieën groeit het bestand nog steeds); 
- een bibliotheek met boeken over het eiland IJssel

monde en zijn bewoners; 
- een computerprogramma, met daarin gegevens uit 

circa 250.000 akten van de Burgerlijke Stand van de 
· voormalige en huidige gemeenten op IJsselmonde; 
- fiches van de akten van de Burgerlijke Stand van deze 

gemeenten; 
- de collectie van Gemerden; 
- (sinds 2012) collectie DTB-gegevens van Nederland-

se plaatsen geschonken door de Hollandse Vereni
ging voor Genealogie Ons Voorgeslacht; 

- een verzameling landkaarten, gegevens van het wa
terschap, bedrijven en overheid en afbeeldingen, 
schilderijen van het eiland IJsselmonde en haar be
woners; 

- gegevens uit de notariële en rechterlijke archieven 
van het hele eiland en een collectie herinneringsvoor
werpen uit vroegere tijden. 

In 2012 overleden leden 
100566 dhr J.E.G.J. Hartgers, Den Ham (0) 
102124 dhr drs F.W.C.A. Buijs, Breda 
102559 dhr prof dr C.B.A.J. Puylaert, Bosch en Duin 
ro2830 dhr dr F. Veringa, Paterswolde 
103655 dhr C. Meijer, Oosterbeek 

103978 dhr J.P. van Groesen, Doetinchem 
104007 dhr J.A. van Dooren, Kampen 
104185 dhr A.J. Galiart, Vught 
104523 dhr ing J.G. Hoogerbeets, Wateringen 
105221 dhr J. Bosman, Oegstgeest 

105589 dhr E.C. Bolhuis, Assen 

Het streekarchief is op werkdagen geopend van 9.00 
tot 15.00 uur, en is tijdens deze openingstijden telefo
nisch bereikbaar. Via de website van het streekarchief, 
www.streekarchiefijsselmonde.nl, is het ook mogelijk 
om per e-mail contact op te nemen. De entree is twee 
euro per bezoek. Donateurs van de Stichting Streekar
chief Eiland IJsselmonde (€ 25,- per jaar) hebben het 
hele jaar vrije toegang en ontvangen elk kwartaal de 
nieuwsbrief van het streekarchief. 
Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde, Socra
tesstraat 359B, 3076 BX Rotterdam, tel: 010-4825758 
(tijdens openingstijden). 

105618 dhr J .M. Bos, Groningen 
106158 dhr H.L.A. van Gaalen, 's-Hertogenbosch 

106353 dhr R.J. Baltus, Heiloo 
ro65 2 9 dhr A . van Evelingen, Nieuwerkerk aan den 

IJssel 

107875 dhr J.K.FR. Monnereau, Doetinchem 

107942 dhr A.G.J. Miltenburg, Vleuten 
no362 dhr R. van der Staaij, Eindhoven 

no583 mw C.W. Hajer-Sasse, Arnhem 

no633 dhr H. van der Mark, Hoogezand 
no712 dhr G.S.C. van Vliet, Groesbeek 



m438 dhr P.W. van Hulst, Puiflijk 121480 mw P. Haaijer-Schieven, Sleen 

m564 dhr J .A. van Ostade, Weert 121527 dhr J.P . Leys, Naarden 
n2171 dhr J.W.M. Bolsius, Milsbeek 122780 dhr J.A.J.M. van Osch, Venray 

n2275 dhr G. Meulmeester Jr, Weesp 123210 mw S.J . de Groot-Licher, Amstelveen 

n2334 dhr H. van Soest, Molenhoek (L) 123691 dhr H.W. Meijer, Leeuwarden 

n2430 mw A.M.M. Kordes-Kolster, Castricum 123694 dhr ir dr G. Brussaard, Lieshout 

n2665 mw A.W. Drioel-Zondervan, Zwolle 123782 dhr K.W. Dollekens , Veldhoven 

n2970 dhr J. van 't Zelfde, Nijmegen 123938 dhr A.C. de Keijzer, Sliedrecht 

n3o44 mw H.C. Berrevoets, Den Haag 124014 dhr M. Lerk, Maarn 

n3051 dhr A.A. van Delft, Tilburg 124349 mw A.G. Bousema-Valkema, Hoevelaken 

n3591 dhr J. Verweij , Aerdenhout 124495 dhr E. van Egten, Wezep 
n3922 dhr J. Kouwenberg, Oijen 124631 dhr H . Scheltens, Erica 

n4084 dhr J.G. Sorber, Aarle-Rixtel 124637 dhr H.J. Zwart, Leersum 

n4647 dhr G.J.A. Rientjes, Zwolle 124733 dhr A.G. Rieken, Bussum 

n5185 dhr P. Houmes, Sassenheim 125095 dhr P.J.M. Schippers, Zeeland 

n5891 dhr H. ter Brugge, Enschede 125286 dhr P. Leemans, Hillegom 

n5939 dhr H.W. Lugtmeijer, Twello 125917 dhr J. van Bezooijen, Zetten 

n5971 dhr drs I.H.J. Poissonnier, Bussum 127385 dhr N. Jager, Hilversum 

n5985 dhr drs A.V. Triebels, Nijmegen 127500 dhr dr ir P.K. Schenk, Vleuten 

n5998 mw J. van der Weele, Vlissingen 127708 dhr P.H. Smit, Hoorn (NH) 
n62n dhr A. Westra, Wolvega 127837 dhr ir A.H.J. Nijhof, Delft 

n6437 dhr ir F. Bakker, Amsterdam 128070 dhr ing H.C. van der Lugt, Bennebroek 

n6459 mw M.B. Bergsma, Huizen 128265 dhr F.T.M. Resink, Utrecht 

n6498 dhr G.G. de Beurs, De Rijp 129045 dhr P.J.F. Freerkstra, Breezand 

n7214 dhr J.F. van Thoor, Laren (NH) 129144 dhr E.P.J. Hendriks, Deurne 

n7269 mw G.A. Oorschot-Smit, Vianen 129536 dhr H.R. Holdijk, Dronten 

n8059 dhr H. Wijsman, Delft 129615 dhr L.J.M. Coolen, Deventer 

n8250 mw F.G. van den Heuvel, Ede (Gld) 129666 dhr S. de Jager, Andijk 

n8382 dhr ).).M. Hofman, Vlissingen 129754 dhr dr G.J. Garssen, Driebergen-Rijsenburg 

n8647 dhr W.J. van Wijngaarden, Huizen 130109 dhr C.J.P. Lam, Putten 

n8658 mw W.A.TH. Wajer-Schriven, Amsterdam 130270 dhr J.A.M. Lauwe, Callantsoog 

n8936 dhr drs H. Bousema, Hoevelaken 130420 dhr P.J. Vasseur, Cadzand 

n9084 mw E.L.J. Athmer-Aghina, Soest 130560 dhr B. Kuiper, Nieuwe Niedorp 

n9086 mw C. van de Capelle-Snoodijk, Amsterdam 130647 dhr J.G.M. Nederpelt, Wateringen 

II9137 dhr W.B. Herber, Rotterdam 130722 dhr T. Kouwenhoven, Wageningen 

n9156 dhr drs C. Niepoth, Amsterdam 131n9 dhr A.W. Lenting, Waddinxveen 

n9438 mw R.P. Lustenhouwer, Voorburg 13n49 dhr L.C.). Göertz, Asten 

n9464 mw M.H.H. Bultman-Linzel, Oosterbeek 131263 mw J.W. van Berkel-Engels, Cuijk 

n9661 dhr J. Ludeke, Oudorp (NH) 131732 dhr W.C. Vogel, Blaricum 

n9710 mw M.TH. Florijn-Berrevoets, Oegstgeest 131874 mw H.A.P. Huigens-Stoel, Kerkwerve 

n9853 dhr J.G.F. Schalen, Zoetermeer 132189 mw A.M. Sziklai-de Jong, Purmerend C) 

n9908 dhr J.A.W. Priester, Vlissingen r32996 dhr G.C. Roelfsema, Nieuwerkerk aan den ~ 
V, 

120060 dhr W.C.J.M. Peters, Soest IJssel z 
0 

120563 dhr J. Broer, Delfgauw dhr W. J. S teenhagen, Hank 
V, 

133141 q-
"' 

120600 dhr T. Lintmeijer, Soest 133575 mw E.). de Jonge, Wijk en Aalburg 
N 

121015 dhr P.A. Roos, Beekbergen 133609 dhr P.H. Sijtsma, Burdaard 0 
'-"' 

121066 mw J.C.M. Samsam-Janssen Groesbeek, 134214 dhr H.M.L. van der Bruggen, Eindhoven "' "' 
Amstelveen 134401 dhr E. Thalen, Hollandscheveld (IQ 

"' 
121385 dhr drs R.M.W. Eekhof, Delft 134614 dhr L. Bomhof, Zeijen 
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RUBRIEI< Periodieken 

Van in deze rubriek vermelde artikelen , alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek aanwezige tijdschriftar

tikelen , kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Bestellingen, p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp, of per 

e-mail via info@ngv.nl (gaarne met vermelding van de volledige referentie). De aanmaak van fotokopieën kan ech

ter aan beperkingen onderhevig zijn . Dat geldt ook voor periodieken voorafgegaan door een sterretje('') , omdat die 

niet in de collectie van het VC aanwezig zijn . Periodieken worden niet uitgeleend . 

Enkele gebruikte afkortingen : aanv. = aanvulling(en) , afk.= afkomstig, afl.= aflevering, corr. = correctie(s) , corr.

adres = correspondentie-adres, exm. = ex marre, gen . = generatie(s), jg.= jaargang, kwst. = kwartierstaat, kwn. = 

kwartieren , verv. = vervolg. 

De hier gepresenteerde rubriek periodieken is verzorgd door het VC Team Periodieken, bestaande uit vijf personen. 

Het zijn (met tussen haakjes het deel waar voor gezorgd is) : Paul Harthoorn (Groot-Brittanië, Noord-Amerika, Zuid

Afrika , Australië, Nieuw-Zeeland), Jos Kaldenbach (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland), Bert Kamp (België, Luxem

burg, Frankrijk, Italië), Han Hilders (werkvoorbereiding) en Rob Dix (Nederland, Scandinavië, tevens coördinator). 

-- NEDERLAND 

■ Alkmadders (www.stichtingoudalkemade.nl) 
NR. 120 l 29' JG . 1 DEC. 2012 

Website Oud Alkemade vernieuwd!; H. Straathof l 00 

jarig Oranjecomité 'Juliana ' komt met miniatuurkermis; 

T. Bakker: 'Door Gunst Verkregen ' viert l 00-jarig be

staan in nieuw clubgebouw; T. van Velzen: Liefde voor 

Harmonie: 125 jaar muziek in de Veen ; F. van Rijn: Laat

ste activiteiten in Cultureel Centrum Nieuwe Wetering; 

Sj. Bouwmeester: De Oostenrijkse woningen in Alkema

de; N. Koek: De dorpsomroeper [Johan (Han) van der 
Hoorn]; F. van Rijn: De Veense sluis, 'mooi dattie is ge

red '; A. Turk: Grote belangstelling voor Oud Alkemade

prijs. 

■ Amstelodamum (www.amstelodamum.nl) 
NR .4 l 99' JG . 1 DEC. 2012 

Het Amsterdam van Gabri van Tussenbroek: Monu

menten verspillen; 8. van de Roemer: Simon Schijnvoet, 
een 'voornaam liefhebber' [inventor schildering boven 

ingang burgerzaal van het stadhuis op de Dam]; 5.A.C. 
Dudok van Heel: Gabriel Marselis en Maria van Arckel in 
de duinen bij Haarlem [2portretten door Bartholomeus 

van der Helst, 1655; Aras, Loenen , Trip, Bicker]; 0. Mul
der m.m.v. E. Wouthuysen: Plantage Muidergracht l 07: 

trekpaarden en beeldhouwers op een verscholen erf. 

■ Aold Hoksebarge 
(www.historischekringhaaksbergen.nl) 
N R. 4 l 45 ' JG. 1 DEC. 2012 

Wes: Genealogieën (23) [Westendorp]; F. de Lugt: Mijn 

geboortehuis (6) [Johan Morssinkhof over ouderlijk 

huis aan de Lansinkstraat]; H. Slotman: Bank Jordaan; 

C. Wentink: Kan het oude pand Bank Jordaan gered wor

den en een bestemming krijgen?; idem: De op een na 

laatste directeur [Herman H. ten Tije]; idem: Wonen in 

het hart van Haaksbergen; F. W. Steutel: Familie Steutel 
in Haaksbergen [Zegers , Schilderman]; De familie Feen
stra en het Richtershuis [Rein Feenstra (1865 -1938)];). 

Heerink: 'n Krulstet op de Ledder. 

■ Archievenblad 
NR . 8 l 116' JG. l 2012 

Archief Waalwijk gaat naar Heusden ; Archiefmateriaal 

Bonaire gearriveerd bij DiEP; /. van den Broek: Auteurs

rechten: recht hebben en recht doen; Red. : Actie en reac

tie Auteursrecht in het archiefveld; P. van den Doel, E. 

Hendrikse: Recht op Beelden voor de Toekomst; M. Bou
ten : Auteursrechten op bouwtekeningen ; C. Jeurgens: 
Een 19' eeuws pleidooi voor toegang tot de archieven ; 

J. N. Fernhout: Eindelijk weer samen . 1 nventaris van de 

archieven van stadhouder Willem Il en Amalia van 

Solms en enige verwanten; R. Yap: In gesprek met Hans 

Hofman: 'Ik ben altijd op zoek gegaan naar de grenzen 

van wat mogelijk was'. 



NR. 9 l 116' JG. l 2012 

De archiefervaring van Bob Coret; Duizenden gekaapte 

brieven toegankelijk voor iedereen; Smeekbede stam

boomonderzoekers aan archiefdirecties [WieWasWie]; 

Wijziging Archiefwet in verband met selectie digitale 

stukken; G. Beentjes: Digitaliseren (ten koste) van het 

origineel: pragmatisme versus ethiek; /. Korthagen: 
Eerst waarderen, dan pas digitaliseren; M. Lengova: Ar

chiveringspioniers in Noord-Brabant. Een bijdrage aan 

de archiefgeschiedenis; 0 . Mac Donald: Geboren : de 

Amsterdamse metadatastandaard; M. Loef e.a.: Hoe 

toets je een e-depot? Amsterdamse ervaringen; P. Blom: 
Schots-Zeeuwse archiefsamenwerking; Y. van der Ree: 

Verleidelijk Drents Archief. Nieuwe doelgroepen in een 

vernieuwd archiefgebouw; P. van Beek: René Kunst en 

het archief van de stad Leeuwarden; F. Smeets: 'Je moet 

op nieuwe manieren aansluiting vinden bij de groeiende 

belangstelling voor geschiedenis' [interview met Jeanine 

Otten] . 

NR. l O l 116' JG. 1 2012 
Themanummer charters; D. de Boer: Een charter vol 

boeken van Maigret; Nieuws uit het veld: 2.000 films op 

website Gelders Archief; Alle Leidse notariële bronnen 

gratis online; BH IC zet 11.000 akten online; Oorlogs

bronnen.nl uitgebreid; Voorgenomen fusie KB en NA 

bevroren; H. Waalwijk: Het charter dat geen charter is. 
Een korte rondgang door archiefterminologieën; R. Al

ma: Cartago en de ontsluiting van archieven van vóór 

1600;). Smit: Het nakijken hebben . Een korte inleiding 

in de digitale paleografie;). Burgers: leve de scan! Nieu

we onderzoeksmogelijkheden door digitale ontsluiting 

van charters; /. Zandhuis: Werken voor de kritische mas-

sa; R. Ho/: Membra disecta, weeskinderen van de Char

ter Familie?; Y. Bos-Raps: Het charter en de archivaris. 

Over beschrijven en verzamelen, beheren en duplice

ren; M. Beekhuis: Nieuwe Charters; P. Mols: Een nieuwe 

toekomst voor het aloude regest?; /. Koch : Delete. Ont

houden of vergeten in de digitale wereld; H. van Engen: 
Een rol in de marge? Kort pleidooi voor het charter; P. 
Horsman: Van oude kennis die voorbijgaat; M. Brouns: 
Breekbare charters. Voorkomen is beter dan restaure

ren ; G. van Synghel: Digitaal Oorkondenboek van 

Noord-Brabant; F. Tuinstra: We moeten het verleden 

niet verheerlijken [interview met Sierk Plantinga]. 

■ Arent thoe Boecop (www.arentthoeboecop.nl) 
NR. 96 l 2012 

Themanummer Concordia 100 jaar [muziekvereniging; 

Het fanfarekorps, Het tamboerkorps , De majorettes; 

Lipke, Lussenburg, Jansma, Van den Pol, Van Zoeren] . 
NR. 97 1 2012 

Themanummer C.W.A. De Jongh en de Johannahoeve. 

De familie De Jongh [centraal staan Christiaan Wilhelm 

Albert de Jongh junior (1888-1960) en het buitenverblijf 

Johannahoeve in 't Harde; levensbeschrijving van 3 gen. 

De Jongh en aangetrouwden, familie van militairen en 

artsen; Aufmorth, Kardoesen, Rouffaer, Goekoop, Wag

mann]. 

■ De Aschpotter (www.stichtingoudsassenheim.nl) 
NR . 31 1 NOV. 2012 

In memoriam Jan Hogewoning (1925-2012); P. Lange
veld: De Sassemse kermis in de l 9• eeuw [lijst met ex

ploitanten; Pappé, Wenbeek, Guldemond] ; A. Lelijveld: 
Opmerkelijke gebeurtenissen [drieling '~ l 897, Rotteveel 
x Langeveld]; Klassefoto De Visserschool 1966/67 klas 5 

[met naamlijst]; G. Overvliet, T. van der Wiel: Sassen

heim , Toen en nu (13) [Hoofdstraat, buitenplaats Ter 

Wegen); A. Lelijveld: Van aannemer tot drogist [met kwst. 

Henricus Josephus Petrus Melman (1925-2004), 16 

kwn .; -, Van Dam, Van Diest, Meijer]; A. van der Geest: 
'De Uythof van de abdij Leeuwen horst' en 'Het Hart van 

Sassenheim '; Kruideniers in Sassenheim [Van der Voet, 
Zijerveld, Roosa]. 

■ De Asperensche Courant (www.oud-asperen.nl) 
NR. 3 l 33 ' JG, l 2012 

Metselaarstekens [www.boven lichten.net]; Ome Keesje 

[Verwaaij , Ellens, Wolf] ; Naamlijst telefoondienst 1915. 
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■ Jaarboek Historisch Genootschap Wormer 2012 
(www.genootschapwormer.nf). 

F. 1Jeertes: Honderd jaar geleden, 1912: 'Een heel bij
zonder jaar'; idem: De boerderij van Franzen [aanv. Op 
jaarboek 2011 ; Peen, Reijne] ; E. Mak: Wormer families : 
de familie Mak [met schema, 10 gen ., ca . 1565-1917; 
Van der Plas , Slab]; W. van Diermen: Honderd jaar Ge
mengde Zangvereniging Harmonie [foto 's met namen ; 
Barten, Prins, Rem, Dekker]; P. van der Griend, R. van 
Maanen : Als ik me goed herinner [Piet Lebert, ,',Wormer 
1929, exm. Vloon]; Y. Brantjes: Restauratie van het kerk
scheepje va n de Nieuwe Kerk; R. van 't Veer: Natuur en 
landschap van Wormerland in het verre verleden [met 
kaarten] ; E. Mak: Een opmerkelijke kaart van de bannen 
Wormer en Jisp; R. van Maanen : Een schans in Wormer 
op de kaart van Lucas Jansz Sinck. 

■ Kondschap (www.chcvollenhove.nf), 
NR. 4 l 28' JG .1 DEC. 2012 

M. Strijkert: Blokzijls zout; 8. van Rosmalen: Vroege 
landbouw Hoge Land van Vollenhove;J.B. Wester: Park 
Oldruitenborgh [Sloet] . 

■ De Kostersteen (www.oudbennekom.nf) 
NR. 122 I OKT. 2012 

M. Aartsen: Ontmoetingen met bakkers uit het verleden 
[Bothof, Pluijgers, Mekking, Dunnewind]; K. Heitink: 
Restauratie grafkelder familie Van Wassenaer voltooid; 
H. Gijsbertsen: Straatnamen in Bennekom - Herkomst 
en betekenis van straatnamen; A.C. Zeven: Het topo
niem Hullenberg op de grens Bennekom-Wageningen ; 
H. Berende: Militieregisters worden ontsloten door vrij 
willigers. 

gêi'iootschap 

■ Kringblad (www.historischekringbemmel.nf) 
NR. 3 l 22' JG. 1 SEPT. 2012 

G. Barneveld: De Exodus wandeltocht van zaterdag 30 
juni; M.Janssen-van Ge/der: Straatnamen in Bemmel : De 
Timp; idem: Toen en Nu [Dorpsstraat] ; M. Hermsen-Jan
sen: Een korte cursus Genealogie (3); R. Haegens: Verde
digers van de Bemmelse kazematten; A. Stuart: Over 
het dragen van den baard [J .C.W. Quack (1826-1904), 
exm. Coenen]; M.Janssen-van Ge/der: Familie Spanbroek 

- Het Hoog [foto en namen]; D.A.GJ. Schi/s: Schilderij 
'De vlucht va n Gijsbrecht van Amstel ' [kasteel Doornen
burg; Van Amstel van Mijnden]; A. Wierink tekst, j. van 
Eijsden tekening: Karikaturen van bekende Bemmelaren 
(7) : W. Brounts; A. Stuart: Internet wetenswaardigheden 
[militieregisters , collectie Gelderland] . 

■ Het Kromme-Rijngebied (www.tussenrijnenlek.nf) 
NR. 3 l 46' JG. 1 SEPT. 2012 

G.B.H. Van Woudenberg: De herkomst van de familie
naam van het adellijke geslacht De Wijkerslooth [zoek
tocht naar de hofstede van Anthonis Petersz annex De 
Stenen Kamer aan de Wijkersloot te Wijk bij Duurstede; 
Bieser, Van Vijfhuijzen , Sandick, De Ridder] ; C.A. Van 
Burik: De moeder van Anthony van Eyndoven eindelijk 
ontmaskerd (Het toeval doet zijn werk) [Vereest];J. van 
Herwijnen: Archeologische collecties uit Fectio (Vech
ten) in particulier bezit; H. Postema: Oudste kerken
raadsnotulen Nederlangbroek digitaal [(www.rhczuid
oostutrecht.nl ) , va n belang omdat de DTB pas vanaf 
1739 bewaard is gebleven]; G.B.H. Van Woudenberg: 
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard [Valck] ; C.A. 

Van Burik: Bewoners langs de Lekdijk onder Schalkwijk 
en Wijk bij Duurstede in 1776 [beschreven worden 21 
huisgezinnen; Vroonhoff, Spithoven, Uijtewaal, Van 
Rhee]. 

■ Kroniek. Tijdschrift Historisch Amersfoort 
(www.historisch-amersfoort.nf) 
NR. 4 l 14' JG. I DEC. 2012 

E. Scheepsma: Een snelle met een politieke boodschap 
[Filips Il]; F. de Graaff, Y. Tanke: Geboeid door histori-
sche processen (vraaggesprek met historicus Lucas Bol

sius]; G. Raven: Bontmantels , kanten kragen, ernstige 
gezichten [nieuwe portretten in museum Flehite] ; H. 
Veldman: Het Mirakel van Amersfoort; 5. Groot: De aan
houder wint [oudste motettenbundel van Tollius terug
gevonden] ;J.C. van Dijk: Oud papier, maar niet waarde-



loos [vervallen Amersfoortse waardepapieren]; H. van 
Tilburg: Vincent van Gogh in Amersfoort; Maand van de 

geschiedenis Arm & Rijk; 8. de Bree: Een mysterie [niet 

geïdentificeerde vondst]. 

■ Kroniek van het land van de zeemeermin 

(Schouwen-Duiveland; www.stad-en-lande.nl) 
2012 

W. van Ham: Zierikzees vlagvertoon . Beschouwingen 

over het paneel 'de rede van Zierikzee';j.H. Overbeeke: 
De Nieuwerkerkse schoolmeester, Maximiliaan van den 

Doele en zijn nazaten [''' 1751, x Bal exm. Sterck; Van 

Fraessen, Braam]; W. Renden: De vereniging van burge

meesters, wethouders en secretarissen op Schouwen

Duiveland en Sint Philipsland; E.F.G.M. Gelderman: De 

eerste zomerhuizen in Westenschouwen 1918-1943 

[ontwikkelingsgeschiedenis, namen van ontwerpers 

met biografische gegevens; Knuttel, Dingemans, llc

ken] ; A. Otte: In Neptunus en Salacia,s midden c De 

mosselvisserij op Schouwen-Duiveland tussen 1911 en 

1947; R.C. van Leeuwen: Een schets van motorenfabriek 

Smit & Bolnes (1961-1976). Opgaan, blinken en verzin

ken: Een bedrijf dat zo hoopvol begon, maar zo tragisch 

eindigde; 8. Blikman-Ruiterkamp: Een banketbakker 

heet meneer. Twee generaties Schürmann in Zierikzee. 

■ Lek en Huibert Kroniek (www.vhlhb.nl) 
NR. 4 l 14' JG . 1 NOV. 2012 

J.L.E. Bassa-de Jong: Politie-verordening van Hei-en 

Boeicop, 1894; H. den Besten: Memoires; Wie weet wie 

dit zijn? [foto feestcommissie 1913 met alle namen]; 

J.L.E. Bassa-dejong: Uit de Tei sterbander van 70 jaar ge

leden; P. Hordenjz. (t): 300 jaar geleden. Hei- en Boei

cop en de franse invasie in 1672 [verv.]; W. van Zijder
veld: Wel en wee van de ooievaars op de Lexmondse 

Kerk in de 20' eeuw; P. de Pater: De huisslachting (no

vember is slachtmaand). 

■ De Maasgouw (www.lgog.nl) 
NR . 3 l 131 ' /G. l 2012 

T. Panhuysen: In memoriam Broeder Sigismund Tagage 

(1922-2012); W. Dijkman: Allemaal glas! [over de tallo

ze toepassingen van glas door de eeuwen heen]; 

HJ.L. M. Boersma: Scheuring (1865) en verzoen ing 

(1875) in de joodse gemeente van Eijsden [Coopman, 

Stern, Lefebvre]; H. Knipschild: 'Het schijnt dat de Chine

zen niet goed vooru it kunnen zonder hulp van de Euro

peanen' [Ed van Kan, een Maastrichtse missionaris , be

legerd door de Boksers in Klein Brugge (China)]. 

■ Mars et Historia (www.marsethistoria.nf), 
NR . 3 l 46' /G. l 2012 

J. Rotteveel: Over het ijs : de invloed van het weer en het 

terrein op de slag bij Boksum 27 januari 1586; SJ. de 
Groot: De inzet van motorboten bij de Duitse Keizerlijke 

Marine tijdens de Grote Oorlog 1914-1918; VJ. Kramers: 
Nederlandse ambulances in het buitenland 1914-1918 

[incl . bemensing]; A.H. Meijers: Het ruimen van landmij

nen in Nederland 1940-1947. 

■ Met gansen trou (www.hkonsenoort.nf) 
NR. 9 I 62 ' /G . 1 SEPT . 2012 

T. van der Aalst: De Sint-Clarastok in Drunen [religieuze 

pijler, 1744]; 8. Beaard: Arme Clarissen in Elshout van 

1990 tot 1993;). de Hart-Timmermans: Het gastmaal der 

kinderen ; 8. Meijs: Vlijmen ofVlimmen over een omstre

den Vlijmenaar [Hub Pullen, '"1898-vermist 1945, lid 

Waffen-SS; exm. de Bont] . 

NR. l O 1 62 ' /G. 1 OKT. 2012 

P.C. De Jongh: 130 jaar handboogvereniging Victoria 

[Wolfs , Van Logten, Merkx] ; M. Stevens: Intens leed in 

het vestingstadje Heusden [massaslachting nov. 1944]. 
NR. 11 1 62 ' JG. 1 NOV. 2012 

C.H. van Spijk: Kleur bekennen [grond stoffen]; A. van der 
Lee: De zandboeren va n de oostelijke Langstraat in de 

twintigste eeuw; G. Pelders: Een houten offerblok uit 

Drunen; 8. Meijs: Winkel van Sinkel [Teuntje Janse van 

Hekese, 1'Dussen 1750, x Vos, xx Kievit]. 
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■ 't Onderschoer (www.heemkundedenekamp.nl) 
NR. 3 l 34' JG.1 HERFST 2012 

J. Knippers: Denekamp toen, Denekamp nu (39); A. Wig
ger: Die Dinkelländer Musikanten (l); Sj. Wynia,j. Knip
pers: Drama gebouw Irene in november 1942;). Wintels: 
Ontstaansgeschiedenis van het Denekamps Mannen

koor 1962-2012; Th. Blokhuis: Bouw en inwijding koepel 

kerk honderd jaar geleden; F. Broekhuis: Gebrandschil 

derde glas-in-lood ramen Plechelmuskerk De Lutte (4); 

B. Wierema : Naamsaanneming (2): Erfnamen; J. Knip
pers: Aardappelkelder op de Wiptoen was ooit halfon

dergronds woninkje [Poeiert); H. van Huizen: Herinne

ringen van een grenskommies; Red.: Opvallende veld

namen in gemeente Denekamp (3) ; A. Appels: Nostalgie 

uit de jaren '50 (6) [Suckel]; 8. Busscher: Maria Roelofs, 
echtgenote van Joannes Kristen (Lattrop 1'1784-1858) 
[dr. van Johannes Hofstede en Geze Roelofs!]; G. Kuiper: 
Afscheid Hennie Kuiper als profwielrenner; j. Knippers: 
JHSM, 1902 en Erve Schoolboer. Gevelstenen als bouw

stenen in een familiegeschiedenis [Smellink, School
huis, Voet alias Rolink]; M. Fischer: Koopman Mode. Een 

eeuw lang leven van verandering [4 gen.]. 

ONS CHARLOIS 
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■ Ons Charlois (www.historisch-charlois.nl) 
NR. 4 l 19' JG, l 2012 

C.A. Oosthoek: ' Bonn & Mees' 1888-2013 (125 jaa r) (van 

scheepswerf tot hijsspecialist]; Column : Afscheid van 

deelraad Charlois staat na veertig jaar voor de deur; M. 

Bosch: De Sint Bavokerk in Pendrecht; C.A. Oosthoek: Ar

tikelen Michael Willems (deel 8) De Maastunnel; H. 

Wols: De ordonnans; Katendrecht: de veren (slot) Wa-

gendienst; H. Wo/s: Een huis vol historie [Vaandrager, 

Mulders]. 

■ Oos Gebrook (www.heemkundehoensbroek.nl) 
NR . 3 1 5' JG . 1 DEC. 2012 

Presentatie boek 'Kasteel Hoensbroek'; j.A.A. Van den 
Berg, J.G.H. Heitzel: Het onderzoek naar de Hoens

broekse oorlogsslachtoffers [voorbeeld Grosveld]; j. 
Hermanns: Opwinding in de Verenigde Staten [Houw

aert, Meulen]; M. Mertens: Een nieuwe Reus in Weusten

rade [Schloesser]; H. Giesen: Kówrenne ... ; idem: De 

Staatsmijn Emma (4) . 

Oos Çjebrook 

■ Oud Bathmen 

NR. 3 1 32 ' JG . 1 SEPT. 2012 
R. Nicasie : Veranderend straatbeeld; A. van der Beesen: 
Oud nieuws [gebeurtenissen uit de jaren 1960]; R. Nica
sie: Uit de geschiedenis van de Beekhof en het Wester

huis [Van Eijll, Werndly, Van Marle, Mulder, Westerhuis, 

Ie Cavalier]. 

■ Oud-Dordrecht (www.oud-dordrecht.nl) 
jaarboek 2011 

Thema: Heilige plaatsen in een Hollandse stad [l 000 

jaar religieuze gebouwen op het Eiland van Dodrecht, 

beschrijving locaties van verschillende geloofsgemeen
schappen, kerken , kapellen, synagogen , moskeeën en 

andere plaatsen van samenkomst]. 

NR . 3 l 30' JG.1 DEC. 2012 
P. Rem: De inrichting van de Grote Kerk van Dordrecht 

in de eerste decennia na de invoering van de reformatie; 

T. de Bruijn: Vrijmetselaarsloge La Flamboyante twee 



eeuwen jong; B. Besemer: Dertig jaar Dordtse popmu

ziek. Pop in Dordt 1960-1990; G. van Engelen: Waters

noodrampfoto niet in Dordrecht gemaakt; C. Blaauw: 
Een spoorlijn door de buitenplaatsen (2); K. Sigmond: 
Schetsen uit Dordtse akten (11) [ongeoorloofde conver

satie 1575, 1585; Schul, Van Beaumont]; H. Blok: Crimi

naliteit en welvaart in Dordrecht 1749-1800 (4) ; J. van 
Tour: Interview met een bevlogen restaurateur [Frank 

Schoenmakers];). de Heus: De handhaving van openba

re orde en veiligheid in Oud-Dubbeldam (2) [Van Hu

nen, Verrijp]; G. van Engelen : De onbekende auteur van 

twee boekjes over de watersnoodramp; M. van Maurik 
Broekman: De Ambachtsschool aan de Reeweg Oost - in 

gesprek met Jan van Zurk. 

■ Oud Meppel (www.oudmeppel.nl) 
NR . 3 1 34' JG. 1 SE PT. 2012 

W. Panne: In memoriam Symen Kingma; H. de Zwaan : 
Co Valeska en het einde van een (muziek)tijdperk [met 

namen bandleden]; J. Klinkers: Henk Beugeling. Van 

kruidenier tot horeca-ondernemer; Een Fransman over 

Meppel in 1880; A.A. Berents: Bankieren in Meppel 

[Blom, Slot, Bos]; P. van Aa/deren: Anneliese Lehrmann 
[Angeren (D) 1919-Meppel 1940]; H. Neder/of, j. Vos: 
Hommage aan een goede gever (Hemmo van der 
Laan); H. Bosman-Balder: De wet van 29 Nivose van het 

jaar XI 11 (19 januari 1805) of de Zevenkinderenwet [elke 

huisvader van? levende kinderen mocht een van de jon

gens aanwijzen om na zijn l o• jaar op staatskosten te 

worden opgevoed aan staatsschool voor hoger of mid

delbaar onderwijs of op een kunst- of ambachtsschool; 

interessante jurisprudentie uit 1845/47 heeft de staat 

veel geld gekost; Koster, Hartsuiker, Timmerman]; R. 
Schut: Oorlogsherinnering;). van der Haar: Herinnerin

gen aan Keizers- en Heerengracht; H. Mulder-Veld: Uit 

de schoenendoos van ... (9). Wonen aan de Kruisstraat 

15. 

■ Oud Nijkerk (www.oudnijkerk.nl) 
NR. 3 J 31 ' JG . J SEPT. 2012 

P.A.C. Schut: De elfde eeuwse versterking in Appel en het 
Nijkerkse landschap; H. Timmer: Leven en werken in oud 

Nijkerk (6): De kruideniers [Ten Brink, Van de Pol]; A. Kok: 
Een gewone joodse jongen uit Nijkerk [Morie de Liever]. 

■ Oud Rhenen (www.oudrhenen.nl) 
NR. l J 31 ' JG. J JAN. 2012 

L. Bultje-van Dillen: Interview met Gijs Baardman d.d . 25 

oktober 201 O; H. van den Hoofdakker: Wij in de Bonte 

Koeij (2); H. Dekker: Een eeuw bejaardenzorg aan de 

Nieuwe Veenendaalseweg [interview mw. Campman-de 

Kroon]; W.H. Strous: Rhenen tussen 1815 en 1940.1. De 

periode tot 1885. 

NR . 2 J 31 ' JG. J MEI. 2012 

AJ. de jong: Oude huizen in de Rhenense binnenstad en 

hun bewoners . De familie Menso [Van Gaasbeek, Van 

Sandwijc, Valkenaer, Van Gelder] ; W. Sandbrink: Herin

neringen aan mijn jeugd in Rhenen; N. van den Ooster
kamp: Van Steenplaats tot Steenfabriek. Stenen bakken 

in de Allemanswaard onder Elst (Utr.) [Van Spanje, Van 

Klinkenberg]; H. van den Hoofdakker: Wij in de Bonte 

Koeij (3) . 
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NR. 3 l 31 ' JG.1 SEPT. 2012 

H. Deys: Remmerstein de laatste l 00 jaar [Philipse, Van 

Hoytema]; M. Evelein : 'De tijd vliedt snel gebruik hem 

wel - anno 1912'; C. Oldenburger-Ebbers: De tuin van 

Remmerstein en zijn bewoners ; 5. van Geldern-Bentinck: 
Landgoed Remmerstein. 

■ Oud-Scherpenzeel (www.oudscherpenzeel.nl) 
NR. 3 l 24 ' JG. 1 OKT. 2012 

W. van den Berg: Accordeonvereniging Fortissimo; P. 
Valkenburg: De Spaanse griep in Scherpenzeel [Valken
burg, Wagensveld, Van Hemert, Hey]; W. van Maren: 
'Uit grootvaders tijd' , Jacoba van Ravenhorst (1841-

1938), een oude tante met veel familie [exm. Blaauwen
draat; Van Wolfswinkel] ; H. Berendse: Susan Flatness op 

zoek naar haar roots in Scherpenzeel [Berendse, Van 

Raven horst] . 

■ Oud Wageningen (www.oudwageningen.nl) 
NR. 4 l 40' JG . 1 NOV. 2012 

G. Olinga: De geschiedenis van Oud-Wageningen (slot) ; 
J. Wijnen: Bouwbiografie op de berg [geschiedenis va n 

FC Wageningen uit het stof onder de tribune]; T.Ja nsen: 
Wageningen en het onthullen van haar verleden [inter

view met Anton C. Zeven]; W. Ruisch: De tramlijn Ede

Wageningen: Waar lagen de wisselplaatsen?; A.G. Steen
bergen: De Wageningse Synagoge;). van den Burg: Een 

li jst van de kasteelheren en -vrouwen van Grunsfoort 

[Van Lynden, Van Stepraed, Van Nideggen]; A.C. Zeven: 
Uit het gemeentearchief [diverse onderwerpen; Leen
ders, Staring] ; G. 0/inga: Wie heeft Corine Scheerder 

nog gekend? 

■ Oud Woudenberg (www.oudwoudenberg.nl) 
2012-3 

M. de Man: Woudenberg in de landelijke dagbladen 

1939-1945 (2) ; 0 . Honders: Bezoek de Oudheidkamer in 

het Cultuurhuis; Nieuwe Klapperman over boerderij De 

Lage maat. 

■ Rondom Schokland (voorheen: De Vriendenkring) 
(www.VvS-Schokland.nf), 
NR. 41 52 ' JG. 1 WINTER 2012 

J. Spitse: Onderwijzers op het eiland Schokland in de 

Franse tijd (l +2) [Hazeu , Steen beek, Van der Zijl]; A. P.E. 
Korver: Huns away, dike okay! (l) [Knipmeijer, Van der 

Maat] ; A. Pol: De Overijsselse Vecht en Flevoland . 

■ Het Schokker Erf (www.schokkervereniging.nl) 
NR. 81 1 SEPT. 2012 

B. den Oudsten: Schokland , eiland op het droge [uit De 

Spiegel 1959; l 00 jaar geleden ontruimd]; B. Klappe: De 

wet op Schokland (3) ; idem: Waar was Jan Buter Mas
tenbroek? [zeeman, verdronken] ; idem: De fotogalerij : 
Jan Eleveld (1796-1892) ; idem: De deurwaarder op be

zoek [onvermogend verklaringen; De Groot, Bru in, 

Klappe, Diender] ; W. Veer: Roomsch-katholieke Vis

schersvereniging Sint Petrus [met lijst oprichting veren i

gingen in vissersplaatsen rond het IJsselmeer] ; B. Klap
pe: Veehouders in 1826 [met geb./ovl. jaren, adres en 

aantal per soort vee]. 

NR. 81 Al 24' JG , I NOV. 2, 2012 
Th. Grootjen: Voetstappen uit het verleden; idem: Het 

behoud van Schokland ; In memoriam: Henk Loos, Koos 

Spitse; j. Meijer: Het treinongeval in Harmelen [Kwak
man];J. Paulus Ens: Hoopje waardeloos hout bleek een 

nierdolk te zij n. 

■ Scyedam (www.scyedam.nl) 
NR . 4 I 38 ' JG. 1 OKT. 2012 

L. Hogervorst: Juweeltje in het groen [begraafp laats, 

voorheen bui tenp laats; Van Waterschoot van der 
Gracht, Nolet]; W. Snikkers: Cornelis Haga - diplomaat & 
pionier in lstanbul [(1578-1654) , x Aletta Brasser, presi
dent van de Hoge Raad] ; DJ. List: Unieke protretten van 
de familie Pichot; R. Poels: Historie actueel [de Verspeek

pomp in Kethel , pakhuizen achter Makkersstraat]; 0 . 

van Wassenaar: Schiedam kom je overal tegen [Johan 
Theodor van Rijswijck (1811 -1849), schrijver] . 



■ 'n Sliepsteen (Enschede-Lonneker; www.shsel.nl) 
NR. 111 1 NAJAAR 2012 

J. Hemken: Station Boekelo; A. Gellekink: Zaterdagmarkt 

[Rillmann , De Lange, Arends] ; idem : Fijnslijperij V.d. 
Meer [3 gen.]; W.H. Nijhof Rijksmonument Prinse• 

school, creatie van jhr. Op ten Noort; W. Bulter: Tram

melant op de Lonneker kermis in 1742; G. Bekkering: 
Kleine monumenten (70) Villa Menko-Van Dam; J. de 
Rooij: De boodschappen van mijn broertje; G. Bekkering: 
In memoriam Dickîaat (1926-2012) . 

■ De Spuije (www.hkdebevelanden.nl) 
AFL. 8 7 1 WINTER 2012 

F. de Klerk: Blinde dichter uit Kapelle [D ingeman 

Korstanje (1880-1971) ]; GJ. Lepoeter: Pieter Linden
bergh (1851-1940), landbouwer te Wemeldinge [exm . 

Verlare, x Dekker] ; 0. W. Hogerhuis: Jan Adam Geill en de 

Wemeldi ngse Zandweg; F. de Klerk: De waterleiding in 

1911 ; K. Sluijter: Burgemeesters bal; C. van den Boven
kamp, m.m.v. N. van Leijen: Groninger merklappen; F. 
de Klerk: Het gebouw van de Gezondheidsdienst voor 

Dieren te Goes. 

■ Stad & Ambt (www.historischekringalmelo.nl) 
NR. 4 l 20' JG.1 NAJ. 2012 

G. Brouwer: In Almelo staat ge midden in het land van 
'katoen en heide'; H. Holtmann: Begraafplaats het 

'Groenedael' ; R. Strijker: Een bijzonder landbouwinstru

ment: de zaaiviool; L. van den Biggelaar: Het 

gCosterhuis h Grotestraat 67 [Van den Biggelaar, Cos
ter, Wilmes]; H. Krol: De Enterse zomp; A. Holterman: 
'Sursum ' mag zich nu koninklijk noemen . 

■ Stad en Lande (Schouwen-Duiveland; 
www.stad-en-lande.nl) 
NR . 135 l 49 ' JG.1 NOV. 2012 

H. Doeleman Hzn .: 'Wees dus nu maar niet al te be

droefd om mijnentwege' , een zoektocht naar de verlo

ren zoon Zeger Doeleman ['''Drei schor 1872, 'i' Flushing 

NY/USA, exm. Van der Cingel]; 8. Blikman-Ruiterkamp: 
Een dubieuze dame in de kerk [Hoobius de Kr ijger] ; R. 
van Langeraad Kazn.: Zes kerkwerfse tegels; 5. den 
Haan : 'Plu ijmgedierte zag ik swieren'. Dieren gehouden 

op de buitenplaatsen van Noordgouwe. 

■ De Stamboom (www.destamboomsliedrecht.nl) 
NR. 3 l 14' JG. 1 SEPT. 2012 

Vervolg kwartierstaat Jan Kwantes [Hoboke, De Leur, 

Suiker, Seret, Rijshouwer] ; Voor u gelezen: Rotterdamse 

gezinskaarten online en Negen miljoen krantenpagina's 

online (Bron: CBG). 

NR. 4 l 14' JG . 1 DEC. 2012 

Vervolg kwartierstaat Jan Kwantes [gen . 8; Hakkers , Ho

boke, Brullee, Dubbelt] ; J. Mouthaan: Uit de Merwe

steek: een Hokken wordt burgemeester [met kwst. 3 

gen.; Brand , Stuij] . 

■ Terebinth (www.terebinth.nl) 
NR. 4 1 26 JG. 1 DEC. 2012 

R. Hulsma: Begraafplaats Dorpskerk Wassenaar; L. Ver
meulen: 't Lalibellum [keldergraf]; R. Huisman: Hoe in 

Nederland de kijk op de dood veranderde; 8. Hendrik
sen: Oude begraafplaats Geldermalsen weer als nieuw. 

■ Terra Westerwolda (www.terrawesterwolda.nl) 
NR. l 1 2' JG. 1 OKT. 2012 

J.P. de Groot: Eerste auto Groningen reed in Oldambt en 

Westerwolde [Feunekes, Van Russen, Luth, Hubbeling, 

Toxopeus] ; j. Weber: De weg: Agostraat; H. Lemein: 
'Nee, het was beslist geen luxe' [interview met Geert 

Kluiter (88) , geboren in een plaggenhut] ; De stelmakerij 

te Sellingen: een bouwhistorische opname; J. Weber: 
Arm en rijk [kinderarbeid en leerplicht];). Kok: De bolle 

is los [stakingen onder veenarbeiders l 9• eeuw]; H. Wil
zing: De verdeling van de Smeerlinger Marke [1845; Hid

ding, Eding, Halmingh , Wubs] ; J. Huizing: Uit de ge

schiedenis van Westerwolde, gevonden in de Groninger 

Archieven;). Kok: Een paar apart [Rieks en Stiene (Wap

senkamp, ,',1879, exm. Meijer, en Van der Huizen, 

,',1880, exm . Hoving)] . 
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■ Tijdschrift voor Geschiedenis 

NR. 3 l 125 ' JG. 1 AUG. 2012 

B. de Graaf Van helse machines en Russische provoca

teurs . De strijd tegen het anarchisme in Nederland; D. 

De Ruysscher: Van kade naar stadhuis. Informatieuitwis

seling, fraudebestrijding en gereglementeerde innovatie 

in Antwerpse zeeverzekeringen (ca. 1550-ca. 1700) ; D. 

Wegener, F. van Lunteren: Verspreiding en ontwikkeling 

van de wet van behoud van energie in Nederland, 1844-

1900 [Bosscha, Donders, Ramaer, Parvé]; D. E. H. de 
Boer: Een kanselarij in ontwikkeling [boekbespreking, 

Valerie Van Camp: De oorkonden en de kanselarij van de 

graven Henegouwen , Holland en Zeeland]; R. E. de 
Bruin: Een abdij van formaat [boekbespreking, H. van 
Engen, K. van Vliet ed.: De nalatenschap van de Paulu

sabdij in Utrecht] . 

1 1 België 

■ Land van Nevele 

43 ' JG. 1 2012-3 

Bijdragen tot de geschiedenis van Vosselaere [als eerbe

toon aan het in 2002 overleden bestuurslid Marcel Mi

chiels uit Vosselaere]; A. Bollaert: De boeiende geschie

denis van Vosselaere; A. Bollaert, S. Derom: 'Meirekas

teel ' en de 'Heerlijkheid ter Mere' [heerlijkheid begin 16• 

eeuw in het bezit van Rei noud 111 van Brederode; Vierta

le, Tour Tassis, Du Bois, de Kerchove d'Ousselghem, 

Ghisleen]; S. Derom, A. Huysman: Het 'Goed ter 

Meersch' [landgoed te Vosselaere, in de 15• eeuw in het 

bezit van het geslacht van der Meersch; lijst eigenaren 

en uitbaters, Zoete, de Haultepenne, della Faille, de 

Schietere de Lophem , van Steenkiste, Verkest] ; A. Bol
laert e.a.: het 'Goed ten Broecke' of de 'Zevenbunder' 

[pachtgoed, al vermeld in 1375, thans in gebruik voor 

'hoevetoerisme']; idem: Het 'Poortakkersgoed ' [pacht

goed, vermeld in 1472, 4 gen. Everaert] ; idem: Het ' Leen 

ter Duust' [leengoed, vemeld 1453; vander Goes, Alle

gambe, de Kerkhove de Denterghem, Notte, Bytebier]; 

idem: Het 'Klein pachtgoed Vander Goes' [Parmentier, 
van Pottelsberghe de la Potterie, De Winter]; idem: De 

'Kervynhoeve' of 'de Cluyse' [Van Wonterghem, Goet

hals , van Parijs, Dobbelaere, Sergeant];). Luyssaert: Het 

kerkelijk leven te Vosselaere in de visitatieverslagen van 
bisschop Triest en deken Zachmortel in de eerste helft 

van de 17' eeuw; A. Bollaert: 'Burgstern Noris' , Duitse 

topvoetballers in Vosselaere tijdens de Tweede Wereld 

oorlog [Duits legervoetbalteam, biografische gegevens 

van een aantal spelers] ;). Luyssaert: In memoriam Gui

do Schaeck 1927-2012, medestichter van de Heemkun

dige Kring Het land van Nevele. 

■ De Mechelse Genealoog (www.vvfmechelen.be) 
36' JG. 1 NOV.- DEC. 2012 

E. Waumans: Oud-Strijders te Oppuurs van het jaar 

1914-1918 [biografische gegevens van 52 soldaten uit 

Oppuurs , zes gesneuveld , twee verminkt, de achterna

men Boom, Daeleman, Goossens, Van Hoeymissen, 

Lenaerts, Pauwels , Van der Plas , Stevens en De Wit ko

men twee of meer keer voor; nogal slordig dat Joannes 

Emanuel Van der Plas , gesneuveld bij Nieuwpoort 4 nov. 
1914, twee maal in de lijst voorkomt] . 

Ue Mechelse ~ealoog"" w 
TwMm1■ndeUJk1 lnlonnatlebl•d 
F1mHi.kunde vi.enderon 
Ro,,iloMoçhcllon..,zw ==~-== ... 

■ Le Parchemin (www.oghb.be) 
NR. 398 l 77' JG.1 MAA RT- APRIL 2012 

8. d'Ursel: Princes en Belgique, Lannoy, Prince de Sul

mone, Prince de Rheina-Wolbeck [Prins van Sulmona 

(Italië) 1526-1604, Prins van Rheina-Wolbeck (Westfa

len) 1840-193 l , stamreeksen ca 1300 tot heden, inci

denteel ook dochters vermeld]; D. de Kerckhove dit van 
der Varent: Généalogie Utenhove, première partie [voor
aanstaande middeleeuwse familie uit Gent, rijk gewor

den in de wolweverij , takken uit de Scheldestraat en uit 

de Voldersstraat, 13•-15• eeuw; Sersymoens, Sersan

ders, Everwyn, van Artevelde]; Héraldique vivante Leg

rand [eind l 8• eeuw te St-Souplet, département du Nord 

in Frankrijk, genealogische gegevens van takken te Brus-



sel en te Gent; Louise Legrand (1864-1929), tr. 1883 

Vorst Friedrich von Salm-Kyrburg, uit dit morganatische 

huwelijk stammen de Vrijheren van Rennen berg] . Boek

bespreking: Armorial Grünenberg [heruitgave 2011 van 
facsimile uit 1875; origineel uit 1483]. 

Le nac_iGemin 
n 11..s., ... ~...i~,... ... \__,.,.,,,.,,.~,, 
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N R. 399 I 77' JG . 1 ME I-JUNI 2012 

B. d'Urse/: Princes en Belgique, Ligne, 1602 [stamreeks 

l 2' -18' eeuw, incidenteel ook dochters vermeld , in noot: 

Christine de Ligne x 1811 graaf Maurice O'Donnell de 

Tyrconnel , volgens haar grootvader 'Une Ligne, mais 

pas une droite ligne' ; Strijen, Wassenaer, Nassau-Sie

gen, Potocki]; D. de Kerckhove dit van der Varent : Généa

logie Utenhove, deuxième partie [tak van Utenhove van 
over Leye, uitgestorven in de 16' eeuw, waa ruit de water

geus Anton van Utenhove, die in 1572 deelnam aan de 

inneming van Den Briel, maar later dat jaar werd te

rechtgesteld door Alva (hinderlijke typefouten in de jaar

tallen) ; jongere tak 'des protecteurs de l'hospice de 

Poortacker' , waaruit o.a. Jan ca 1516-1566, theoloog, 

vertaler van de Psalmen en het Nieuwe Testament in het 

Nederlands, ook actief in Londen (de auteur verwart 

Maria - de Bloedige - Tudor met Maria Stuart) ; Baenst, 

de Gruutere, van de Woestijne, Lannoy]; M. Belvaux: Les 
vitrau x armoriés de l'église abbatiale de Maredsou s [Be

nedictijner abdij even ten zuiden van Namen, gesticht 

in de jaren 18-tachtig; de kerk bevat gebrandschilderde 
ramen met o.a . wapens van bij de stichting en financie

ring betrokken families Wolter, Hemptinne, Casier, Me

rode, van den Berghe de Limminghe, Caloen]. 

NR. 400 1 77' JG. 1 JULI -AUG. 2012 

M. de Trazegnies: Un personnage secret: Gillion , deuxiè

me Marquis de Trazegnies d'lttre (1772-1847) époux de 

Constance-Amélie, comtesse de Nassau et de Corroy 

[familie de Trazegnies omstreeks 1740 totaal veramd, 

enkele verstandshuwelijken brachten nieuw fortuin ; tr. 

de laatste Nassau-Corroy, schema met beider afstam

ming uit de Wissocq]; D. de Kerckhove dit van der Varent: 
Généalogie Utenhove, troisième partie et fin [tak der 

'humanisten ', verschillende leden weken om geloofsre

denen uit o.a . Antoine x Agnes van Renesse van Baer, 

stamvader van het Nederlandse geslacht van de baron

nen van Utenhove, tak niet verder uitgewerkt, de af

stamming die de auteur geeft, wijkt enigszins af van de 

versie in Nederland's Adelsboek; tak Gent eindigend 

met Jean dit Ie Riche -i- 1482 x Elisabeth de Baenst t 
1500, twee dochters] ; C. de Failly: Anecdotes du XVI 11 e 

autour d'un portrait Nyvenheim [medaillon met terra

cotta portret van Albertine van Neukirchen gen. Nyven

heim (1742-1805 , exm. van Wijhe) ; huwde met en ge

scheiden van de rijke koopman Gerard Pater, maakte als 
barones de Nieukerque furore aan het Franse hof; von 

Quadt zu Wickradt und lsny]; 8. de Vieusart: Coppe, 

Compère et de Prei Ie: comprendre les études de Goffin 

[afstamming van de families Prelle en Coppe van Lam

bert Compère x Marie d 'Enghien-Havrech uit een bas

taard tak d'Enghien , verder onderbouwd aan de hand 

van de verheffingen van de heerlijkheid Presles en de 

wapens Enghien en Compère]. 

NR . 401 1 77' JG . 1 SEPT. -OKT. 2012 
j. Fosse, E. Berger: Philippe-Antoine Lamquet (1705-

1769) et sa fa mille de la campagne à la vil Ie, de la classe 

rurale à la bourgeoisie [Deze eerste aflevering behandelt 

de nazaten Lamquet van de grootouders van Philippe

Antoine: Henri Lamquet x Glimes 1657 Marguerite Hen

ry; oudere tak te Incourt 4 gen .; Philippe-Antoine was uit 

de jongere tak te Glimes, zijn nazaten te Namen , klein

zoon Henri sticht een tak in Oostenrijk (later Wimmer

Lamquet) , diens jongere broer Charles te Namen liet 

alleen een dochter en een adoptiefzoon na; van enkele 

gehuwde dochters Lamquet worden ook kinderen ver
meld , van andere weer niet, soms ook vermelding van 
zwagers en schoonzusters; Maloteau, Misson, de Mo

dave de Massogne, de Labbeville]; M. Belvaux: Un cha
teau aujourd'hui disparu, Ie chateau de Beauchêne à 

Ermeton et Sosoye [in 1849 gebouwd voor Eugène de 

Coppin de Fala , in 1872 verkocht aan baron Amédée 
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Pycke, die het liet afbreken en een nieuw kasteel liet 

bouwen, hij was in Den Haag gehuwd met jkvr. Alberti

na Heldewier, oud-hofdame van koningin Sophie (der 

Nederlanden); zijn erven verkochten het kasteel in 1899 

aan de bankiersweduwe Pauline Brugmann geboren de 
Waha, die er in 1949 overleed, waarna het kasteel we

derom door de erven werd verkocht en wel aan Etienne 

Desclée de Maredsous, wiens erfgenamen het in 1971 

lieten afbreken] ; B. d'Ursel: Princes en Belgique, Lobko

wicz, 1958 [stamreeks, Boheemse adel, in 1624 Vorst 

va n het H .R. R., nakomeling Ladislas 1925-1985 wordt in 

1958 met de titel prince opgenomen in de Belgische 

adel ]; Conférence de M . Robert Halleux [samenvatting 

van een voordracht over de Lu ikse bisschop Ernst van 
Beieren (1554-1612) en diens belangstelling voo r vrou

wen, alchemie en geneeskunde]. 

NR. 402 1 77' JG . 1 NOV.·DEC. 2012 

J. F. de Montigny: Quelques pages de notre histoire. Remi

Jean De Puydt (1789-1844) [exm. Jossaer, geb. te Pope

ringe, militair onder Napoléon, huwt 1814 Joséphine Du

bief, ontvanger van invoerrechten en accijnzen in Wiltz, 

arch itect in Charleroy en Bergen, waterbouwkundig inge

nieur onder koning Wil lem 1 (kanaliseert de Maas in Bel

gië, bestudeert de mogelijkheden van een 'Panamaka

naal '), militair en politiek actief in de onafhankelijkheids

oorlog, gekozen in de Chambre des Représentants, on

derhandelt over een Belgische kolonie in Guatemala]; B. 

d'Ursel: Princes en Belgique, Longueval 1688 [prinseli jke 

tak al in 1701 in mannelijke lijn uitgestorven, stamreeks 

12•-18• eeuw, generatie V wijkt - grondig gedocumenteerd 

- af van de Europäische Stammtafeln , de verwarring in de 

generaties VI en VII lijkt nog verre van opgelost]; M. Del
vaux: Julienne Poncelet baronne Coppens (1795-1879) 

[exm. Col lard, genealogische gegevens van haar elf broers 

en zusters en haar kinderen: vijf uit haar huwel ijk met 

Lambert-Joseph Le jeune en acht uit haar tweede huwelijk 

met baron Emmanuel Coppens];). Fosse, E. Berger: Philip

pe-Antoine Lamquet (1705-1769) et sa familie de la cam

pagne à la vi l Ie, de la classe rurale à la bourgeoisie (verv.) 

[n azaten (5 generaties) van François Lamquet x 1754 Ca

thérine Hazard, met genealogische gegevens inzake de 
gezinnen van aangehuwden uit de families Hazard, Dau

trebande, Engelberts, Desalle, Baugniet, (baronnen) de 

Vi llers, Dewez, Lecouteux, Leclercq en inzake nazaten in 

de vrouwelijke lijn uit de fam il ies Prévinaire, Grégoire, 

Gomand, Raynaud, Gilisquet, Blanckaert, Darthet, Flus

su, Boffin , Vercammen, Coste, Baesens] . 

■ De Rode Leeuw (www.vvflimburg.be) 
NR. 2 l 43 ' JG, l 2012 

T. Wageman: Pinksteren 1521, priester aangehouden in 

Lanaken , jong meisje aangerand op weg van Maastricht 

naar Lanaken [akte van de Schepenbank van Pieters

heim]; L. Custers: huwelijkscontracten in Grote-Brogel 

[51 stuks en 70 verwi jzingen naar huwelijkscontracten, 

15•- l 8• eeuw, met de vo lledige teksten va n de contrac

ten van Pete r Kustersx 29-11-1639 Lijsbet Vrancken en 

van Naep Symonsx 1523 jennen N.];J. Maenen: De St.

Ann akapel van Smeermaas na 300 jaar nog steeds fami

liebezit van nakomelingen familie Veugen[het gezin van 

Ad am Loomansx 1813 Marie Catharina Veugen] ; L.Joos
ten: Geslaagd genealogisch scho lenproject te Riemst 

[157 leerlingen deden mee; leuke foto's van de resu lta

ten]; Antw.: François Wagelmans Anna Marguerite Pi

roul, te Gingelom, kinderen en kleinkinderen]. 

NR . 3 l 43 ' JG . l 2012 
R. Davidts: Briljanten bruiloft te Stokkem [met kwst. va n 

de kin deren va n Albert Davidts x 1947 Lieske Westho

vens [Albert heeft een grootmoeder Coenen uit een fa. 

milie in Obbicht/Grevenbicht];). Maenen: De St.-Anna

kapel van Smeermaas [slot, nazate Jeanne Duynstee-van 

der Ven integreerde de bouwvallige kapel in een nieuwe 

woning; genealogisch overzicht]; L. Custers: Symon Sy

mons van Grote-Brogel , Symon her Jans van Gerdingen , 

Sijmon Sijmons va n Beek, Symon Vrancken van Beek, 

een en dezelfde persoon? [16• eeuw; het antwoord is ja , 

Symons zoon was Pieter Tielen te Eksel]. 
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NR. 4 l 43 ' JG. l 2012 

J. Roggeman: Gelukkig kwamen zij uit delimburg [met 

kwst. van Maria Christina Roggemans-Vleeshouwers 

1909-1945 met voorouders uit Nederlands Limburg, 

Creemers, Gielen]; A. Croymans: Rechters, een chirurgij 

nengeslacht [te Ninove in Oost-Vlaanderen, 4 gen. 17' 

l 9' eeuw, Vollens, Van Hamme, Kempeneers); M. Kun
nen: Geslaagde familiebijeenkomst Vanden Eckerte 
Ophoven; H. Bovens: Joannes Vaesgedood door gendar

me, 1857 [tijdens een uit de hand lopende charivari - een 

ritueel waarmee een gemeenschap afkeer uitte bij het 

overtreden van de sociale gedragsnormen - vanwege het 

tweede huwelijk van Mathijs Martensmet Maria Panis 

werd Joannes Vaes doodgeschoten door de gendarme 

Ferdinand Vermersch]; Antw. Boelantste Beverlo [17' en 

18' eeuw], Broeckmo(e)len te Lubbeek [17' eeuw) . 

■ Van Mensen & Dingen (www.kbov.be) 

10' JG 1 2/2012 
L. Devriese: Tradities overleven onopgemerkt [feesten en 

jaarmarkten]; idem: Grotten in onze streken: devotione

le plaatsen en follies; idem: Klanten binnen lokken; idem: 
'Straathelden ' en bedelaars: Frans de Potter beschrijft 
Jan den Bult en zijn negnetiende-eeuwse Gentse colle

ga's; idem: Dames en heren: van dominante grijze oud 
jes, over adellijke lieden naar Jan en alleman [titels en 
aanspreektitels door de eeuwen heen; her, ser, mer en 
ver, monsieur en monseigneur; voorbeelden uit Gentse 

kringen]; E. De Vos: Verschuivingen in de wooncultuur 

van de jaren zestig en zeventig. 

- Duitsland 

■ Computer Genealogie 
(www.computergeneafogie.de) 
NR. 3 1 27' JG. 1 2012 

Reinhard Schulze-Schaeffer: Baumschule [wedstrijd voor 

nieuwe presentatievormen van stambomen, resultaat 

zie: www.design.haw-hamburg.de/ galerie, kies dan 'se

mesterarbeiten', '2011 ', kies vervolgens onder '1 llustra
ti o n ' voor 'W e ttbe w e rb Pro H era ldica Stammbaum 'J; 

Christopher Ernestus: Familiengeschichte als Stadtge

schichte [extra gegevens voor familiegeschiedenis zoals 

in het Marburger Sippenbuch uit de 16' eeuw]; Aeno F. 
Chowanietz: Eine eigene Familienchronik [tips]; Thekla 
Kluttig: Immer wieder eine Fundgrube. Die genealogi-

schen Mappenstücke im Staatsarchiv Leipzig [juweel

tjes]; Daniel Behne: Literatur und Dokumente effizient 

verwalten [met Citavi]; Andreas Job e.a.: Back in blue. 

Ages! Rundum neu [versie 2.0; beoordeling]; Bruno Bau
ernschmidt: Familia Austria und Genteam [2 projekten 

voor familie onderzoek in de landen van de vroegere 

Habsburgmonarchie). 

■ Donauschwäbische Familienkundliche 
Forschungsblätter 
NR. 145 l 38 ' JG.1 SEPT. 2012 

A. Vil/naw: Vorlass oder Nachlass? [met de warme hand 

archieven schenken]; U. Detemple: in Südostrumänien . 

Sterbefälle 1951-1956 [verv. per dorp]; G. Haug: Katalog 

des lnventars im Archiv Vojvodina in Novi Sad [uitge

breid , per streek] ; G. Hochstrasser: Ober den Vatersfami

liennamen der zweiten Ehefrau des Friedrich Rehm in 

Grabatz x Merzig, Schäfer]. 

■ Düsseldorfer Familienkunde (www.dvff.de.vu) 
48' JG.1 HEFT 3/2012 

G. Voldenberg: Die Amtsblätter der preufsischen Regie

rungsbezirke als familienkundliche Quellen [veel pro

moties, benoemingen: Frambach, Aanstoot, Kuypers, 

Ruyter]; M-L. Carl: Aktuelles vom Projekt Verlustlistener

fassung des 1. Weltkrieges [Hibel, Steinbach, Kraus, 

Schroeder]; A. Strahl: Musik am Hofe des Herzogs und 

Pfalzgrafen Wilhelm 1614-1653 [verv., Trompeter: Ha
merbacher]; HJ. Schroff: Namensdefinition Schorn; H. 
Sebetzky: Düsseldorfer Klöster und Kirchen als Begräb

nisstätte [lijst: von Grein t/m Meyer] ; R. Plücken: Die 

Mormonen-Datenbank Familiy Search [mogelijkheden] ; 

H. Kuth : Schatz- und Lagerbuch des Amtes Mettmann 

ab 1670-1700 [Pickartz, Montanus, Holthaufsen, Krieck

haufs] ; H. Sebetzky: Trauungen Düsseldorf 1816-1820 

[Geisenheimer (Joodse naam: Lob Wolf) x Fuld alias Fel

ner]. 

48' JG, I HEFT 4/2012 
R. Vandré: Familiennamen [Vandrey]; A. Strahl: Musik 

am Hofe des Herzogs und Pfalzgrafen Wilhelm 1614-

1653 [verv. , Trompeter: Hiller/Hilner, Hessling/ Hifslin
ger] ; Namensdeutung Speek,; H. Kuth: Schatz- und La

gerbuch des Amtes Mettmann ab 1670-1700 [verv.] ; 

Kraumenhaus, Metzges, Hoeffelingshoff, Steineshoff, 

Hoppenhoff, Hoesthoff]; M. Degenhard: Schatzregister 

des Dorfs Allrath (1672/1673) [Schmitz, Fabritius , 

Clafsen]; H. Sebetzky: Düsseldorfer Klöster und Kirchen 

"' 0 

., ., 

"" ., 
:::, 

(JQ 

°' 00 

59 

. " ' ~ ~ ... -- . . . - ~'- . ' . . - . . ..... . " ' ·-· . . -- .... -~. ' 
- -- -- - - ~--~-*---- ~--------- - -- - - - -- - -



Cl 
:l 
V> 

z 
0 

"' i;f 

"' 0 
VJ 

., ., 
ClQ ., 
:::, 

(JQ 

a, 
00 

60 

als Begräbnisstätte [lijst: Meisters t/m Sotta]; CD Kir

chebücher Mülheim an der Ruhr 1610-1806 en Saarn 

1687-1806 [alle religies] ; H. Osmann: Strafsennamen 

und Hausnummern im alten Erkrath urn 1900 [B t/m K]. 

■ Emsland Jahrbuch 2013 ()ahrbuch des 
Emsländischen Heimatbundes) 

A. Kaltofen, H. Bröring: Die Gedenkstätte Esterwegen 

[Emslandlager]; M. Haverkamp: 'Unser Ort erlangt noch 

Weltruf!' Zur Geschichte der Fischteiche in Geeste ... 

[kaarten/foto's]; A. Kaltofen: 1935 im Emsland : Der 

"Fall" des Paters Ludgerus aus dem Kapuzinerkloster 

aufSchloss Clemenswerth [in Sögel; Berges; Wielander, 

Lichtenberg]; G. Raming-Freesen: Vollerbe - Haushal

tungsschule - Altenheim. Eine Erinnerung an den Hof 

Beel in Oberlangen [l 534; von Landegge, Wopken, Bei

mei]; A. Eiynck: Das Töddenhaus Urschen in Beesten -

500 jahre Geschichte eines alten Kaufmannshauses 

[Möller, Urschen, Meyer in NL, net als Bolsmann, Tim

mer, Weemeyer, Preuin/Pruijn, Lottmann, Sand, Hel

dermann, Vaalmann]; T. Böckermann: Von Lingen nach 
Spitzbergen - Das kurze Leben des Zoologen und Na

turschützers Erwin Detmers [l 888-1912]; K. 5chulte
Wess: Otto Koke [Jagdschriftsteller] ; H. Bröring: Johann 

Alexander Wisniewsky [l 929-2012] . 
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■ Spurensuche. Familienforschung im 
Tecklenburger Land 

HEFT 3, l/2012 

Thema: 'Lienen. Schulwesen in früherer Zeit' . 5. Reiter: 
Wissenswertes ... in der Geschichte Lienens; Ch. 
5pannhoff. Der Alltag der Bewohner Lienens vor 400 jah

ren [in regestvorm, lijst met betalingen en boete-inning; 

Kruse, Uphoes, Roleman]; R. Dry: Kleine Geschichte des 

deutschen Volksschulwesens [Comenius, von Felbiger, 

Overberg, Heinicke]; Ch. Spanhoff. Ein Schulinventar 

gibt Einblick in die Vergangenheit des Lienener Schul

wesens [in Höste-Vennebeck, Kattenvenne, Meckelwege 

en Holperdorp]; H. 5chmedt: Ältestes Protokollbuch des 

Lehrervereins Tecklenburg-Süd wiederentdeckt [Katt
mann, Brewe, Giese, Kipp]; 5. Reiter: Dorffeste in Lie

nen ; idem: Do you speak English? Deutsche Einwande

rer und das amerikanische Schulwesen; idem: Lienener 

in übersee; H. 5chmedt: Schulchronik Westerbeek von 

1897; R. Dry: Die Deutsche Schrift; idem: Zufallsfunde 

im Staatsarchiv Osnabrück Lienen betreffend; R. Her
kenhoff. Familie Fartmeyer in Hagen und Lienen - Spu
rensuche über die Grenze; Lienener in Ortsfamilien

büchern. 

■ Zeitschrift für Mitteldeutsche Familiengeschichte 
AMF 

53 ' JG. I HEFT 3, 2012 
H-G. Reuter: Kirchenbücher geben Einblicke in das Le

ben unserer Vorfahren [in Grofsbodungen; Kelner, Zieg
ler, Braun, Schröter, Hebestreit, Engel]; H. Frind: Die 

frühen Putzscher in Geyer (Erzgebirge) nach Rolf Kal-



tofen; W. Vierjahn: Das bittere Ende ei nes Hoffnungsträ

gers [Johan Virian , vermoord in 1606 in Frankfurt/Oder; 

P. Engel: Carl Wiek (1814-1897) . Herzoglich Sachsen

Meiningischer Domänenpächter in Oepfershausen [uit 

Hessen; x Trübenbach , Siebelis , Reinhard]; O.L Goe/1: 
Die brauberechtigten Bürger der Stadt Tanna [1571-

1688; Reufsen, Carol, Finck, Francke, Lang, Göll , Göring). 

53 ' )G.1 HEFT 4, OKT.-D EC. 2012 

H. Rhode: Die Familien Heyne und Ziege in Neuengön

na bei jena [met bijnamen; Schwarze, Stein , Wiede

mann, Dreisler, Seyfarth, Schlemmer/Schulz] ; H. Frind: 
Kluge in Etzdorf (Thüringen) vor Verfügbarkeit von Kir

chenbüchern [Reischert, Korrmann]; D.L. Goe/1: Bürger

meister und Ratsmitglieder der Stadt Tanna (Reuis jün

gere Linie) bis zum jahre 1764 [Sch leiz, Schon/Schön, 

Gehring, Tege, Tyg, Gruner, Neuper]; K. Garcke: Ein 

Quedlinburger Garcke-Stamm des 17. und 18. jahrhun

derts [Schaper, Holderfreund, Gillen , Schmidin , Schim

melmann]; P. Engel: Laurentius Schumann (1645-1721) 

[Diaconus in Heldburg, Pfarrer, x Leipold; zijn Leichen

predigt en familiefundatie]; K. Müller: Die Einwohnerlis

te für Wolfsha in vom jahre 1864 [nu Bernsgrün; lijst]; /. 

Schumann: 'Man muss mal ab und zu verreisen .. .' Die 

Weltreise ei nes Görlitzer Handwerksgesellen 1748-1758 

[Johann Gottfried Knauthe (1730-1770)] . 
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■ Stemma (îte-de-France; www.ceghif.org) 
NR. 135 1 34' JG. l 2012-3 

M. Pinault: Quelques pratiques religieuses ou la dévoti

on de nos ancêtres en île-de-France et ailleurs [bede-

vaarten , oorsprong, motieven en organisatie] ; R. Tho
mas: Des relations difficiles entre un curé et ses parois

siens [pastoor Jean Marie Carton had in 1789 een con

flict met de parochie Ermont]; R. Thomas: Organisation 

des vi llages avant la révolution; R. et). Thomas: Décès à 
l'Hêtel-Dieu de Pontoise de gardes-suisses (1641-1792) 

[ca 200 sterfgevalen van Zwitserse huursoldaten, geru

briceerd per compagnie, van enkelen is ook het kanton 

van herkomst vermeld]; G. Callu: lis sont venus se ma

rier à Groslay [ca. 200 huwelijken 1636-1792; Beaugrand, 

Gillet, Marcel , Tavernier, Te(s)tart] . 

~1,r>;; . . 
!!'<Il ~ Groot-Brittannië 

■ Genealogists Magazine 

N R. 12 1 VOL. 30 1 DEC. 2012 

EJ. Davies: The ancestry of Herbert Henry Asquith, Brits 

premier 1908-1916; T. Lawrence: Theatrical Ancestors 

[namen van acteurs en actrices]; M. Gandy: A loathsome 

abomination in St. Clement Danes,t[oestanden van een 

begraafplaats pre 1850]; C. Emblem: Eleanor, Ellenor 

Frances - Emblem, Elliot, Redfern, Eager or Bott? [gene

alogische problemen rond Eleanor Emblem (''' Stratford, 

West Ham, Essex, 3-12-1814}, dochter van john Em

blem en Mary Ann Dobee, met stam reeks van nakome

lingen) ; In Memoria Peter Wilson Coldham, 1926-2012, 

Dr. Chris Watts, 1942-2012; M. L.Bierbier: New Develop

ments in Medieval Genealogy [over de afstamming van 

Agatha, echtgenote van Edward the Atheling (l 016-

1057)]. 

~ Noord-Amerika 

■ The British Columbia Genealogist (www.bcgs.ca) 
N R. 3 l 41 ' )G.1 SEPT. 2012 

BJ. Porter: Family Photographs, Pouce Coiupe, BC; 

M.N. Sheil: Kitimat Fam ily History Society, History and 

Cemetery Project [genealogisch onderzoek in het Kiti

mat district, noordwest British Columbia] ; M.D. Rogers: 
The Alaska Highway Cook Book, Fort St.John , and Ukrai

nian Kitchen Cook Book, Prince George, BC [index op 

twee kookboeken met namen medewerkers];). Mackey: 
Genealogy Club of Prince Rupert, Cemetery Projects 

[schoonmaken en fotograferen van grafstenen op de be

graafplaatsen van Fairview en Garden lsland]; McDer-
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mid, Postcard Images of Northern BC [identificatie van 

prentbriefkaarten] ; M. 5oltau: The Beaver Index, contin

ued, part 4; M.D. Rogers: Reading about Northern Brit

ish Columbia [lijst van boeken]; The Alaska Highway; A 

Saga of the North [boekrecensie, betreft aanleg Alaska 

Highway, met naamlijst van personen die daaraan 

gewerkt hebben, voornamelijk Engelse, Schotse en een 

paar Duits klinkende namen]. 

= Oostenrijk 

■ Carinthia 1. Zeitschrift für geschichtliche 

Landeskunde von Kärnten 

202' JG . 1 2012 

M. Bizjak: Die Entwicklung der Herrschaft Bleiburg/Pli

berk und ihre wirtschaftliche Verfassung im Spätmit

telalter [von Hartwig, Liutpoldinger, im Jauntal/Podju

na, von Juneck, von Görz, Aufensteiner] ; G. Cernovnik: 
Auf der Spur ei nes Kärnter Bildschnitzers der Spätgotik 

in Oberkrain [Tucheiner Meister Vitus); A. Huber: Refor

matorische Sgrafitti in der Marktgemeinde Paternion 

[Rueis/ Rüeis] ; 5. 5eitscheck: Die Erbhuldigung 1728 in 

Kärnten, ihre Organisation und Durchführung anhand 

ausgewählter Quellen [von Dietrichstein , von Orsini

Rosenberg, von Herberstein, Heintz]; H.P. Naschen
weng: Francisca Murmayr, letzte Äbtissin von St. Geor

gen am Längsee (1766-1783) [von Fraydenegg, Sulzer]; 

G. Foscari-Widmann-Rezzonico: Drei Generationen Wid

mann-Rezzonico [uit Venetië/Schwaben; Duodo, Fosca

rini, de Perelli , Piasenti, Focsari ; Paus Clemens XI 11) ; A. 
Hanisch-Wolfram : Calvinistische Separatisten in Blei

berg - Ein innerevangelischer Konflikt der Toleranzzeit 

[1781; Jariu s, Spitaler, Wächter] ; idem: 'Zum besten der 

akatholischen Gemeinden in Kärnten.' Bemühungen 

urn eine evangelische Superintendenz in der Toleranz

zeit; G. Biermann: Vom bevorstehenden Weltende und 

Jüngsten Tag. Ein handschriftlicher Zusatz in einer pro

testantischen Bi bel aus Gnesau [Aichholzer, N ieder

bichler] ; R. Bäck: Johann Theoph il Zetter [pastoor en 

botanicus]; idem: Friedrich Welwitsch (1806-1872); 8. 
Kos: Eine 'gute Partie ' oder: Wie fischt man sich die rich

tige Braut? [Göess/Goes , von Thürheim, von Almeslo, 

von Ruepp, Schwarzenberg, von Rehbach , zur Lippe];j. 

Rainer: Zur Geschichte von Pusarnitz [nu Lurnfeld]; G. 

Körner: Franz Mettinger, ein wohltätiger Bürger der 

Stadt Völkermarkt (1838-1899) ; M. Jamritsch: Zum 

70.Jahrestag der K-Aktion. Die Gailtaler Opfer [1942; de

portaties] ; Aussiedler uit Slovenië e.a. 

■ Neues aus Alt-Villach 

49e Jaarboek des Stadtmuseums 2012 

L. Piccottini: Villach im Ersten Weltkrieg, eine Chronik 

der Jahre 1914-1920; 5. Bertel: Geschichte der Vil lacher 

Apotheken [Millesi-Hagenbrunner, Till, Höll, Weber, 

Böttger, Scholz] ; D. Neumann : Maximilian und Kuni

gunde, des Kaisers Kinder in Kärnten 1369-1470 [Kreu

zer x Raunach, Schödl x von Trautmannsdorf]; A.v. Teuf 
fenbach: Meister Erhard (Anzil) aus Villach und die 

Teufelsbrücke in Cividale [Prinzigli] . 

C Zuid-Afrika 

■ Capensis 

NR. 3 l 2012 

E. Wood: My naam is Van Rensburg, Janse van Rens

burg. Of is dit Bruin of dalk Schim? [Claas Jansz van 

Rensburg komt rond 1708 met een VOC schip in de 

Kaap aan , mogelijk identiek met Claas Schim van Rens

burg, in 1701 matroos op het VOC-schip Reigersdaal ; 

onzekerheid of naam van Rens burg duidt op Rijnsburg 

bij Leiden of Rensburg in Sleeswijk Holstein; probleem 

is dat een Jan Bruin vermeld wordt als zijn vader]; H . Ge

nis: Evert Genis: Stamvader [1' Purmerend 21-8-1808/"j" 

Pretoria 18-5-1874, zn . van Jan Jacob Evertsz Genis en 

Sophia Esseman, x Purmerend 2-9-1832 Margaretha de 

Graaf, dr. van Jan de Graaff en Anna Beckmeyer, in 1848 

vertrokken van de Beemster naar Zuid-Afrika; naam Ge

nis komt al vroeg voor in Noord Holland]; R. van den 
Heever: Die Du Plessis 's van Kalkfontein , deel 3; A. van 
Huyssteen : Wie was Magrita Schutte van Langkloof? [18' 

eeuws briefje in eigen handschrift van Magrita aan de 

heemraden van Swellendam , waarin zij verklaarde haar 

huwelijksbelofte aan Gerrit van Rooyen te willen verbre

ken, via de familie Campher van de plaats Ezeljagt in 

Bo-Langkloof bleek dat Margaretha Maria Charlotta 

Schutte is gedoopt te Paarl 13-12-1772 als dochter van 
Christiaan Ernst Schutte en Susanna Minnaar (M e

snard), welke laatste eerder getrouwd is geweest met 

Jan Harmse Steenkamp] . 
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