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Gens Nostra 
Berend van Dooren is al jarenlang met onder
zoek bezig en publiceert zijn nieuwste vondsten 
in de kwartierstaat van Hendrika Bisschop. De 
bijdrage over Andries Schwartz van Ton van Ree
ken kon vorig jaar niet meer mee in het num
mer over Maastricht, maar nu wel. Volgens de 
kwartierstaat van Herman Emmink (1927-2013) , 
bekend van zijn werk voor de televisie, blijken al 
zijn r6 betovergrootouders uit Noord-Holland te 
komen. De acht overgrootouders van de acteur 
Piet Römer (1928-2012) komen uit verschillende 
plaatsen en streken. 

Op de Algemene Vergadering van 20 april is Ro
bert Philippe gekozen tot voorzitter van de NGV. 
Zijn voorganger RoelofVennik heeft die dag voor 
zijn verdienste voor de NGV de gouden speld van 
de NGV ontvangen. Ik feliciteer beide heren, de 
eerste met zijn benoeming en de tweede met zijn 
speld. 

L.F. van der Linden 
hoofdredacteur Gens Nostra 



Nie w z1 op 
endrik Bisschop 

met 55 nieuwe kwartieren vóór 1650 

Berend van Dooren 

Hendrika Bisschop werd in 1843 in Dordrecht geboren. Zij trouwde in 1870 in Ambt Almelo met de wever/ 
fabrieksarbeider Albertus Kamp en overleed op nog geen 32-jarige leeftijd in Hellendoorn. Hendrika's vader 
Theodorus Bisschop werd in Almelo vermeld als schoenmaker. Dat beroep week af van de beroepen in de 
familie Kamp, waar men veelal wever was, thuiswever of in de fabriek. De ouders van Hendrika: Theodorus 
en Janna de Visser, bleken in en rond Dordrecht mooie kwartieren te hebben. Daaraan is al de nodige aan
dacht besteed.1 Zodoende ontstond het beeld van een dochter van een kleine middenstander die een beetje 
beneden haar stand trouwde met een telg uit een arbeidersfamilie. Dat beeld werd niet gecorrigeerd omdat 
in het begin van mijn kwartierstaatonderzoek het doel vooral was om snel nieuwe kwartieren te vinden en 
de burgerlijke stand voldoende informatie bood zodat onderzoek in de breedte, naar broers en zusters, in 
de 19de eeuw niet noodzakelijk was. Toen dat onderzoek wel werd uitgevoerd, en dankzij GenLias nog snel 
uitgevoerd kón worden, bleek dat het ontstane beeld vals was. 

Armoede 
Bij het onderzoek naar huwelijken en overlijdens 
van kinderen van Theodorus Bisschop werd op 
GenLias ontdekt dat enige van hen in Willemsoord 
waren geboren, één van de Koloniën van Weldadig
heid. Daar ging men doorgaans niet voor zijn lol 
heen, maar om een poging te wagen aan grote ar
moede te ontsnappen. 
Elf jaar na hun huwelijk vertrokken Theodorus en 
zijn vrouw Janna met hun vier kinderen naar Wil
lemsoord. Op 1 juli 1847 werd hun komst geregis
treerd: zij waren door de subcommissie Dordrecht 
geselecteerd 'uit de contributie'. Tot 1860 woonden 
zij op verschillende hoeve's. Op 26 juli van dat jaar 
deserteerden ze, dat wil zeggen: ze verlieten de ko
lonie zonder toestemming en keerden niet terug. 2 

In Willemsoord waren nog drie kinderen geboren. 
Vermoedelijk zijn ze naar Almelo getrokken, want 
daar trouwden in 1865 twee dochters. De jongste 
zoon, eveneens Theodorus genaamd, overleed daar 

AFKORTINGEN 

op twaalfjarige leeftijd. Als zijn beroep werd daglo
ner opgegeven. Dat geeft op schrijnende wijze aan 
dat het leven in Almelo ook niet eenvoudig geweest 
zal zijn. Theodorus sr. zal dus geen kleine midden
stander geweest zijn, maar een schamel werkman. 

De Visser 
Er bleek nog een verrassing in petto: niet alleen 
Theodorus en zijn gezin hadden in Willemsoord 
gewoond, ook zijn vrouw Janna had er als kind 
verbleven met haar ouders Bastiaan de Visser en 
Johanna Maria Sigterman. Van Bastiaan was als be
roep tabakssnijder, sjouwer en touwslagersknecht 
gevonden, beroepen die al niet op grote welstand 
duidden. Hij bleek met zijn gezin, bestaand uit zes 
leden, in 1820 in Willemsoord te zijn geplaatst na 
selectie door de subcommissie Dordrecht: 'gratis 
bij kontrakt met de burgemeester van Dordrecht'. 
In Willemsoord kregen zij nog vijf kinderen. Zoon 
Hendrik, geboren 1814, deserteerde op 19-jarige 

GAR: Gemeentearchief Rotterdam 

GAW: Gemeentearchief Waa lwijk 

ona: oud notarieel archief 

ra: rechterlijk archief 

SAD: Erfgoedcen trum DiEP te Dordrecht 
StH: Staten van Holland 

NA: Nationaal Archief te 's-Gravenhage 

1. B. van Dooren, 'De Dordtse kwar

tieren van Hendrika Bisschop ', in: 

Cens Nostra 47 (19 92) , pag. 196-214 
en 'Nieuwe kwartieren va n Hendrika 

RAT: Regionaal Archief Tilburg 

Bisschop' , in: Cens Nostra 64 (2009), 

pag. 235-246. 
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leeftijd, maar keerde na acht dagen al terug. Het ge
hele gezin deserteerde in 1833-3 Nadien vindt men 
hen weer in Dordrecht. 

1 n het gesticht 
Theodorus en zijn vrouw Janna gingen na hun 
verblijf in Almelo ook weer terug naar Dordrecht. 
Maar dat betekende geen einde van alle ellende. 
Janna bleek begin 1874 last te krijgen van 'verwar
ring van denkbeelden, personen en zaken, tobben 
over godsdienst en vernielen van huisraad' waardoor 
haar man zich op 6 februari genoodzaakt zag haar 
te laten opnemen in het Geneeskundig Gesticht 
voor Krankzinnigen te Dordrecht. Haar ziekte werd 
omschreven als 'mania chr.' en beoordeeld als on
herstelbaar. Zdn opname ging ook destijds gepaard 
met de nodige zorgvuldigheid. Op 7 februari deed 
de geneeskundige Van Loon verslag, op basis waar
van aan de Arrondissementsrechtbank goedkeuring 
werd gevraagd tot tijdelijke opname wegens krank
zinnigheid. Die werd verleend. Na ruim een maand 
diende Theodorus opnieuw een verzoek in bij de 
rechtbank, waarbij nu op basis van de observaties 
van de afgelopen maand, volgens het verslag van de 
geneesheer van het Gesticht van 13 maart, die tot 
de conclusie was gekomen dat een langer verblijf 
in het nut van de openbare orde zou zijn en nuttig 
en noodzakelijk tot Janna's mogelijk herstel, werd 
gevraagd om machtiging te verlenen tot tijdelijke 
opname gedurende een proeftijd van maximaal één 
jaar. Ook dit verzoek werd toegestaan. Janna maakte 
het jaar niet vol. Ze overleed al op 19 april 1874 door 
verval van krachten.4 

Naar Tilburg 
Het was de bedoeling een hiaat in de kwartierstaat 
van mijn moeder op te vullen. Daarvoor ging ik op 
zoek in de archieven van Tilburg en Waalwijk. Maar 
zoals wel vaker het geval is met goede bedoelingen: 
er kwam weinig van terecht. Dankzij enige aanwij
zingen van collega-onderzoeker H.M. Kuypers uit 
Voorschoten belandde ik in Dongen, waar ik niet 
alleen moederlijke, maar ook een vaderlijk kwartier 
aantrof: Lochten. En ik ontdekte verwijzingen naar 
Waspik, waar ik nog meer vaderlijke voorouders aan
trof: Van Gils. En daarmee zat ik weer midden in de 
kwartierstaat van Hendrika Bisschop. Die vondsten 
in de Langstraat rechtvaardigen nog meer aandacht. 

Bij het onderzoek in de 90-er jaren in Dordrecht was 
ik uitgekomen bij Teunis Jans van Gils , scheepstim
merman, wiens vader Jan Adriaens van Gils heette 
en schipper van Capelle of Waspik werd genoemd. 
Verder trof ik een voorouder Adriaen Jans Locht aan, 
schipper uit de Langstraat, en getrouwd met Corne
lia Jans van Gils. Een relatie tussen Teunis en Cor
nelia werd vermoed, maar in Dordrecht vooralsnog 
niet gevonden. 
In de klappers op het Dordtse archief was ook enige 
malen een Jan Adriaens van Gils aangetroffen die 
waard was in "de Drie Arange Appelen" en wie het 
niet voor de wind was gegaan. Wat was zijn relatie 
met Cornelia en Teunis? Was hij dezelfde als de 
schipper, of ging het om twee verschillende perso
nen? 

De antwoorden op al deze vragen bleken te vinden 
in Groot- en Klein-Waspik en 's-Grevelduin-Capelle. 
Bij het doornemen van het rechterlijk archief van 
Groot-Waspik werd ontdekt dat in 1621 Geertruijt 
en Cornelia, Jan Adriaens van Ghils dochters bij 
Aeltken Cornelis, een huis en erfkochten.5 Jan Adri
aens bleek zoon te zijn van Geriken Jans, die was 
hertrouwd met Jan Lambrechts Muer. Hij erfde van 
haar een half huis.6 Over dit huis ontstonden pro
blemen: in 1616 voerde Peeter Cornelisz Dolck een 
rechtszaak daarover tegen Jan Adriaens van Gils, 
waarvoor hij insinuatie diende te doen binnen Dor
drecht ten huize van de Drie Oraengie Appelen waar 
Jan Adriaens 't laatst voor zijn vertrek woonde.7 Dat 
maakte in één klap duidelijk dat de Jan Adriaens 
van Gils uit Waspik dezelfde was als de waard uit de 
Drie Oranje Appelen, die met Aeltke Cornelis was 
gehuwd8 en de vader van Cornelia Jans van Gils. In 
dezelfde kwestie werd in 1622 nog door Jan Adri
aens zelf een verklaring afgelegd, waarin hij meldde 
dat er door Dolck een gerechtelijke aanzegging was 
gedaan te Dordrecht aan zijn huis en zijn zoon An
thonis Jans.9 Daarmee werd ook duidelijk dat hij 
ook de vader was van Theunis Jans van Gils en dat 
Theunis en Cornelia halfbroer en -zus waren. Zijn 
eerste vrouw en al hun kinderen werden genoemd 
in een akte uit Capelle: Jan Adriaens van Ghils 
vanwege zijn kinderen bij Grietken Joachims, met 
name Adriaen, Dingeman en Maeyken Jans, mede 
vanwege J oachum, Anthonis en Pascijnken, volgens 
procuratie te Dordrecht van 16 januari 1610.10 

3. Idem, inv.nr. 1358, 1359, 1360. 
4. SAO, toegang 22, inv.nr. 425, 460 en 

533, n r 1850. 

6. GAW, ra KI.Waspik 17, fol. 153v, d.d. 
13-4-1602. 

228. 
9. GAW, ra Gr.Waspik 56, fol . 38. 
10. GAW, ra Capelle 60, fol. 78. 7. GAW, ra Gr.Waspik 40, fo l. 208. 

5. GAW, ra Gr.Waspik 57, fo l. 31v. 8. SAO, ona 10, pag. 1166/ona 15, fol. 



Dankwoord 
De meeste noten verwijzen naar het Gemeentearchief 
van Waalwijk. Op het moment dat dit artikel in druk 
verschijnt, bestaat dit archief mogelijk al niet meer en 
is het verhuisd naar het archief in Heusden. Onge
veer vijf jaar heb ik het Waalwijks archief regelmatig 
en graag bezocht. Ik dank alle medewerkers van dit 
archief voor hun gastvrijheid en de geboden hulp. 
Bovenal wil ik de heer H.M. Kuypers te Voorschoten 
bedanken met wie ik vele autoritten naar Waalwijk 
maakte, die mij opmerkzaam maakte op een aantal 
aktes in Dongen en met wie ik zinvolle discussies kon 
voeren over de vele genealogische listen en lagen die 
onze voorouders ons hebben achtergelaten. 

De kwartierstaat: aanvu lli ngen 
Hierna volgt de aanvulling op de vorige delen van de 
kwartierstaat. De lagere kwartiernummers die hier 
zijn gebruikt, zijn die uit het eerste artikel.' Bij die 
al eerder beschreven kwartieren worden slechts aan
vullingen vermeld, de nieuwe kwartieren worden 
volledig beschreven. 

II. Maria Jans Lugten, over!. na 27-9-1702." 

22. Jan Ariens Luchte, schipper, koopman, over!. 
vóór 30-n -1716,12 tr. vóór 4-5-1662 13 

23- Janneke Theunis. 

29. Grietje Teunisse van Gils, ged. Dordrecht okt. 
1618, begr. Dordrecht (Nieuwe Kerk) 25-7-1705. 

44. Adriaen Jans Locht, geb. ca. 1614, hooischip
per, koopman van Wasbeek, woonde nadien 
's-Hertogenbosch, over!. tussen ro-9-1680 en 
30-3-1681, tr. vóór 4-10-1634 

45 . Cornelia Jans van Gils, over!. 16-2-1672, tr. (r) 
Adriaen Jans Hoevenaer. 

Aryen Janse Locht, schipper van Cappel in de Langs
traat, bekende op 13 januari 1639 schuld aan Theunis 
Janse van Gils (= kwartier 58) , schiptimmerman te 
Dordrecht, vanwege leverantie van een pleitschip. 14 

46. Anthonis Peeters, over!. tussen 27-12-164115 en 
12-3-1642,'6 tr. 

47. Lijske Wouters, over!. tussen 14-12-166017 en 4-5-
1662. 
Zij tr. (2) vóór 23-n -1644 Adriaen Peeters Dolck.18 

Op 4 mei 1662 deelden de kinderen van Anthonis 
Peeters en Lijske Wouters , met name Jan Ariens 
Locht als man en voogd van Janneken Theunis, Ma
riken Theunis en Neeltken Theunis, de goederen, 
hen aanbestorven na het overlijden van hun groot
moeder Erken Willems (= kwartier 93). Jan Ariens 
Locht kreeg r½ geerde min ½ vierendeel hooi- en 
weiland in Groot-Waspik in elf geerden in de oos
telijke helft, gemeen met Adriaen Willems en de 
kinderen van Matthijs Michiels (Commeren?). Ma
riken en Neeltken, met oom Adriaen Willems en 
neef Adriaen Huyberts Bruyn, kregen twee geerden 
min een vierendeel hooi- en weiland in 16 geerden 
in Groot-Waspik, gemeen met Huybert Adriaens de 
Bruyn en Jacob Huyberts de Bruyn c.s. 19 

58 . Teunis Jans van Gils, scheepstimmerman, 
deken scheepmakersgilde (1638-1639), 20 over!. 
tussen 19-8-1646 en 25-5-1648. 21 

88. Jan Jans Locht, over!. vóór 31-12-1625 , tr. (2) 
Maeycken Jans Haensberch; tr. (r) 

89. Maeycken Jan Laureysdr. 

Roelant Peeter Laureys Conincx, na het overlijden 
van zijn vader voogd over de vier onmondige kinde
ren van Jan Jans Locht bij Maeycken Jan Laureysdr, 
sloot op 31 december 1625 een akkoord met diens 
weduwe Maeycken Jans Haensberch over de vier 
voorkinderen. Deze kregen een veertel hooiland in 
's-Gravenmoer. Het jongste weeskind Huberta zal 
door Maeycken worden onderhouden. 22 Op diezelf
de dag sloot Maeycken Jans Haensberch, weduwe 
van Jan Jans Locht, als moeder van haar drie wees
kinderen Jacob, Maeycken en Willemken, een ak
koord met Willem Willems Cuyper als voogd en Pee
ter Jans Haensberch als toeziender (tweede voogd). 
Zij blijft in de boedel, voedt de kinderen op en moet 
hen bij meerderjarigheid elk twaalf Rijnsgulden uit
reiken. Willem bekende op 6 oktober 1648 te zijn 
voldaan door zijn moeder, Jan Corstiaens, gehuwd 
met Maeycken Jans, eveneens op 6 oktober en Ja
cob Jan Jans Locht op 9 oktober 1648.22 In 1667 
vond de erfdeling plaats tussen de erfgenamen van 
Adriaen Ariens de Jonge en Maeyke Jans Locht. De 
erfgenamen van Maeyke waren Adriaen Jans Locht, 

de vier weeskinderen van Huypken Jans Locht bij 
Lauwereys Dries Oomen, Jan Jans Venis vanwege 
zijn zes weeskinderen bij Janneke Jans Locht, hele 

11. Doop kind te Dordrecht. 16. GAW, ra Gr.Waspik 58, fo l. 123. 21 . SAD, ona 61, fo l. 817v en ona 44, 

fol . 404. 12. SAD, weesk. 31, fol. 246v. 

13. GAW, ra Gr.Waspik 59, fo l. 6v. 
14. SAD, ra Zwijndrecht 10. 

15. GAW, ra Gr.Waspik 41, fol. 82v. 

17. GAW, ra Gr.Waspik 42, fol. 87. 

18. GAW, ra Gr.Waspik 41, fol. 215. 

19. GAW, ra Gr.Waspik 43, fol. 119v!!. 

20. SAD, Gilden 235. 

22. RAT, ra Dongen 98, 31-12-1625 met 
neven schrift. 

23- GAW, ra Gr.Waspik 43, fo l. 195. 
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broer en zusters van Maeyken, en Jacob Jans Locht, 
Jan Corstiaens vanwege zijn twee weeskinderen bij 
Maeycken Jans Locht, en Willem Jans Locht, uitlan
dig zijnd. 2J 

In 1681 werden alle nakomelingen van Jan Jans 
Lucht genoemd als erfgenamen van Maeyke Jansen 
Lucht de oude: Anthonis Lucht, Janneke Thonis 
Otgens (= kwartier 23), gehuwd met Jan Jans Lucht 
(sic) , procuratie hebbend van de andere broers, erf. 
genamen van Ariaen Janssen Lucht, zijnde de pro
curatie verleend voor notaris Gielis van Heemert 
te Dordrecht door Bastiaan van Sprangh, gehuwd 
met Aaltje Adriaens Lucht, Pieter Lucht, Dingeman 
Lucht, mede voor Cornelis Lucht die in Oost-Indie 
is en namens de kinderen van Gerrit Lucht in het 
armenweeshuis te Dordrecht, alsmede van Grietje 
Willems Lucht, dochter van Willem Lucht, die voor 
haar vertrek te Amsterdam procuratie verleende 
voor notaris Coomans op haar oom Ariaen Jans 
Locht, vader van de voorschreven erfgenamen, Jan 
Corstiaens alias Dubbelduijm met procuratie te Ter
heiden van Jan, Wouter, Dingena, Maria en Janne
ken Jans Venis, broers en zusters, Andries Lamberts 
Broeders als toeziender van de weeskinderen van 
Lauwereys Dries Oomen, met name Lijsbeth en Jan, 
Jan Corstiaens vanwege Adriaen Venis, gehuwd met 
Marike Lauwereys Oomen, en Jan en Ariaantje Jan
sen Dubbelduijm, geassisteerd met vader Jan Cor
stiaens Dubbelduijm, kinderen van Maeyke Jansen 
Lucht de jonge. 24 

90. Jan Adriaens van Gils, schipper, waard te Dord
recht, tr. (2) 's-Gravenhage (GK) 17-3-1602 

91. Aeltken Cornelis Elberts van Rijne, j.d., woont 
's-Gravenhage (1602). 

Aeltgen Cornelis Elberts, huisvrouw van Jan Adri
aens van Gils, wonend in de Drie Arange Appelen in 
de Houttuin, maakte op 10 december 1612 haar tes
tament. Zij herriep voorgaande testamenten en de 
huwelijksvoorwaarden, gemaakt op 14 maart 1602 
te 's-Gravenhage voor notaris Van Rijswijck, en be
noemde haar man tot enig erfgenaam. Hij moet hun 
kinderen opvoeden en hen bij huwelijk 600 gulden 
schenken. Haar kledij, zilverwerk en pillegiften die
n e n t e worde n verko cht e n d e opbre ngst daarvan 

op hypotheek gelegd ten behoeve van de kinderen. 
Mochten beide kinderen overlijden, dan komt de 
600 gulden aan haar man. Hij wordt tot voogd be-

noemd over hen, naast haar ooms Herman en Gijs
bert Willems. 25 Beide dochters bleven in leven. Op 
30 oktober 1620 werd verklaard dat Jan Adriaens 
van Ghijls voor 445 Rijnsgulden in Waspik een huis 
had gekocht van Peeter Thomas Coverden en met 
zijn huisvrouw Aeltken Cornelis was verschenen en 
de koopbrief had getoond, waarin stond dat hij dit 
huis kocht voor zijn twee dochters bij Aeltgen: Geer
truijd en Cornelia (= kwartier 45). 26 Op 9 oktober 
1630 droeg Jan Adriaens van Gils, wonend Capelle 
in de Langstraat, aan Hans van Nuffele, brouwer 
in Rotterdam, al zijn verdiend en nog te verdienen 
maandgeld over dat hij zal verdienen op het schip 
van kapitein Pieter Willems de Jager. Hij had een 
obligatie daartoe verleden voor notaris Casper van 
Beeck te Heusden op 3 maart 1628.27 

92. Peeter Mathijsz, burgemeester Waspik (1617,28 

1619 29), overl. vóór 2-6-1626, tr. vóór l·H59930 

93. Eerken Willems, overl. vóór 30-4-1650. 
Zij tr. (2) vóór 22-3-1629 Wouter Wouters , HG
meester Waspik 1614-15, heemraad (16r6-1621, 
1625-1639). 

Erken Willems, weduwe van Peeter Matthijsz, nam 
op 2 juni 1626 van Matthijs Michiels als bestorven 
voogd en Willem Lamberts als toeziender in aan
wezigheid van zoon Anthonis Peeters (= kwartier 
46) aan haar vier onmondige kinderen Anthonis, 
Dingenken, Gertken en Maeyken op te voeden. Elk 
kind zal bij huwelijk een koe en een bed krijgenY 
Drie jaar later vond de erfdeling plaats tussen Wou
ter Wouters, gehuwd met Eerken Willems, weduwe 
van Peeter Matthijsz, en haar vier kinderen. Wouter 
kreeg drie geerden in zes geerden in Groot-Waspik, 
onverdeeld met de kinderen van Lambrecht Willems 
c.s. , ¼ deel van elf geerden, bedeeld op de oostkant 
met Matthijs Michiels,½ buitendel in 's-Grevelduin
Waspik, onverdeeld met de kinderen van Adriaen 
Matthijsz, ½ del in XI½hoeve, onverdeeld met de 
kinderen van Jan Jans Ghijben, een akker zaailand 
in 's-Grevelduin-Waspik en een buitendelleke en 
een binnendel op de westkant van Vrouwkensvaart. 
Matthijs Michiels als voogd van de twee onmon
dige kinderen Ghertken en Maeyken Peeters, Huy
brecht Ae rfs e n Dingna Peeters, e n Anthonis Peeters 

(= kwartier 46) kregen de stede met erf, dellen en ak
kerland daarachter, die Peeter Matthijsz altijd heeft 
bezeten, ½ van de zes geerden, de gerechtigheid van 

24. eAW, ra er. Waspik 59, fol. 285 . 
25. SAD, ona 10, pag. 1166/ona 15, fol. 

228. 

86v/87; zie tevens: ra er.Waspik 57, 
fol. 31v . 

29. eAW, ra er.Waspik 21, fol. 233. 
30. eAW, ra KI.Waspik 18, fol. 41. 

27. eAR, ona 174, pag. 53. 31. eAW, ra er.Waspik 57, fol. 153. 
26. eAW, ra KI.Waspik 8, los blad bij fol. 28. eAW, ra KI.Waspik 8, fol. 100. 32. eAW, ra er.Waspik 41, fol. 82v. 



het land dat van Mariken Matthijsdr is gekomen 
met een obligatie op Matthijs Jansen en op Peeter 
Willems. Tevens is er een akkoord gesloten tussen 
de eerzame Anthonis Peeters en Huybert Aerfs, ge
huwd met Dingna Peeters. Anthonis krijgt het deel 
van het huis met erf en akkerland waar Huybert op 
bedeeld is en Huybert ¼ deel van drie geerden waar
op Thonis is bedeeld. Thonis moet zijn zwager 287 
Rijnsgulden tien stuivers geven die op 27 december 
1641 door hem zijn betaaldY Na Eerkens overlij
den vond in 1650 opnieuw een verdeling plaats tus
sen Wouter Wouters, weduwnaar van Eerken Wil
lems, en de kinderen van Eerken Willems. Wouter 
kreeg huis , hof, del en boomgaard met zaailand in 
XI½hoeven, vier geerden in Groot-Waspik, een bui
tendel in 's-Grevelduin-Waspik en een binnendel 
aan de westzijde van Vrouwkensvaart. Huybert Adri
aens de Bruijn, gehuwd met Dingen Peeters, Peeter 
Gherts , gehuwd met Ghertken Peeters , Maeycken 
Peeters, Peeter Wouters als toeziender van de kin
deren van Anthonis Peeters (= kwartier 46), mede 
namens de voogd Anthonis Michiels Otgens, kregen 
drie geerden in Groot-Waspik met vier geerden le
gitieme portie, gemaakt door hun moeder, tesamen 
zeven geerden in 16 geerden, gemeen met Huybert 
Ariens en Anneke Adriaens Bommelers c.s., twee 
geerden ¾ deel in elf geerden, ½ del in XI½hoeven, 
een buitendijkse dwarsdel aan de westzijde van 
Vrouwkensvaart, een akker zaailand, gekomen van 
Adriaen Hendricks Panum, en ¼ deel van een blec
kelingsdelle aan de westzijde van Vrouwkensvaart.33 

94. Wouter Jan(s) (Wouters) , heemraad Groot
Waspik (1623-1624) , schout (1625-1660), overl. 
tussen 23-134 en 14-12-1660, tr. (2) Maeyken 
Segeren; tr. (1) 

95. Jenneken Jan Crollendr alias de Meuldersdr, 
overl. vóór 30-n-1625 .ls 

Op 13 mei 1626 nam Wouter Jans schout van Mels 
Jans als bloedvoogd aan zijn vijf onmondige kinde
ren bij Jenneken Jan de Meuldersdr te onderhouden 
en op te voeden. De kinderen zullen bij mondigheid 
800 Rijnsgulden krijgen en elk een koe. Op 12 fe
bruari 1640 bekenden Anthonis Peeters, gehuwd 
met Lij ske Wouters (= kwartier 46, 47) , Peeter Wou
ters en Henrick Frans, gehuwd met Geerike Wou
ters dat zij tevreden zijn met het ontvangen erfdeel 
van Bastiaen Wouters. Op 9 januari 1641 bekende 

33. Idem, fol. 252v. 36. Idem, fol. 150. 

Hendrick Frans, gehuwd met Gerike Wouters , dat 
hij 200 gulden heeft ontvangen.36 Na het overlij
den van schout Wouter Jans en zijn tweede vrouw 
Maeijcken Segers, deelden in 1660 Jan, Seger en 
Thomas Wouters, nakinderen, Peeter en Anthonis 
Wouters , Henrick Fransz, gehuwd met Gherke Wou
ters en Lijske Wouters(= kwartier 47), voorkinderen 
bij Janneke Jans Meulders, en Jan en Huybert Ghijs
brechts , voorkinderen van Maeyke bij Ghijsbrecht 
Gherits de nalatenschap. De nakinderen kregen zes 
geerden hooi- en weiland in Groot-Waspik in twaalf 
geerden, ½ buitendel voor 't geseet (boerderij) van 
de schout,½ van stede, huis en bijster waar Wouter 
woonde, een bijster aan de westzijde van de Vletsloot 
en ½ bijster aan de oostzijde van de Vletsloot. Alle 
voorkinderen kregen drie geerden hooi- en weiland 
in Groot-Waspik, vier geerden hooi- en weiland in 
Klein-Waspik, ½ buitendel voor het geseet, ½ bijster 
en een hof met bosje daaraan, genaamd Treurniet.37 

n6. Jan Adriaens van Gils(= 90), tr. (1) 
n7. Margrietken Joachims. 

Jan Adriaens van Ghils droeg in 1610 vanwege zijn 
kinderen bij Grietken Joachims, met name Adri
aen, Dingeman en Maeyken Jans, mede vanwege 
J oachum, Anthonis (= kwartier 58) en Pascijnken, 
volgens procuratie te Dordrecht van 16 januari 16ro, 
aan Huybrecht Diercks en Adriaen Jan Ruttens de 
helft over in zeven geerden min een derde deel, ge
meen liggend met de kinderen van Gercke J oachims 
bij Leenert Cornelisz, oost de HG van Cappel, west 
Handrick Adriaens Timmer. Volgde een schuldbe
kentenis van n33 gulden.38 

176. Jan Adriaens Locht, vermeld Dongen 
(1561/1564). 

Jan Adriaensz alias Locht droeg in 1561 en 1564 aan 
Anna Willemsdr vier veertelen rogge respectieve
lijk zes lopensaat rogge jaarlijkse erfpacht over uit 
zijn stede van 15 lopensaat op Klein-Dongen.39 In 
1605 werd Jacob Jan Adriaens Lochten genoemd 
als toeziender van de weeskinderen van Maeyken 
Jan Adriaens Lochtendr bij Claes Adriaens Timmer. 
Haar zwager was Willem Dirck Jansz.•0 In 1610 be
kenden Jan Aert Jorisz, Jacob Jans Locht en Willem 
Dircks Cuyper te zijn voldaan door Jan Jans Locht 
(= kwartier 88) vanwege de verkoop van een stede 

39. RAT, ra Dongen 92, fol. 25v, 120v. 
34. GAW, ra Gr.Waspik 58, fol. 361. 37. GAW, ra Gr.Waspik 42, fol. 87. 40. RAT, ra Dongen 96, fol . 129v. 
35. GAW, ra Gr.Wasp ik 57, fol. lll. 38. GAW, ra Capelle 60, fol. 75. 41. RAT, ra Dongen 97, fol. 12v. 
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met huis .4' Willem Willems Cuyper die in 1625 
voogd was over de voorkinderen van Jan Jans Locht 
zal de zoon van Willem Dircks zijn geweest. 

178. Jan Laureysz Conincx. 

Op 24 januari 1590 bekende Laureys Pauwels 63 Ca
rolusgulden schuld aan Jan Laureysz als voogd van 
Laureys Jans, zoon van Jan Peeters Meyenbloem. 
Op 4 mei 1592 was Jan Laureysz voldaan.42 In 1622 
droegen Thomas Stoffels, gehuwd met Neeltke Jans, 
Anthonis Adriaens, gehuwd met Janneke Jans (met 
procuratie te Breda), Cornelis Vafs, gehuwd met 
Heijltke Jans, en Peter Laureysz als oudoom en voogd 
van de weeskinderen van Maeijcken Jan Laureijs (= 
kwartier 89) aan Gerit Peters een geseet en akkerland 
over met huis, schuur, brouwhuis en geboomte zo
als Gerit Anthonis Smidt bezat, zuid Anthonis Gel
dens, noord Frans Willems c.s. Volgde een schuld
bekentenis van 2800 Rijnsgulden.43 Peeter Laureysz 
Conincx, broer van Jan, was voogd over de voorkin
deren van Jan Jans Locht. Na diens overlijden werd 
zoon Roelant voogd.44 Bij de boedelverdeling met 
zijn broer en zusters viel Roelant een perceel op het 
Noordeinde ten deel, genaamd Reuselant, zijnde een 
lange veertel, zuid de erfgenamen van Jan Lochten.45 

180. Adriaen Adriaens van Gils , overl. tussen 8-3· 
157246 en 26-4-1577, tr. 

181. Geriken Jansdr, geb. circa 1536, herbergierster, 
overl. tussen 27-2-159447 en 1-4-1602. 
Zij tr. (2) vóór 26-4-1577 Jan Lambrechts Muer, 
geb. circa 1544, kerkmeester Waspik (1585-
1586), heemraad Klein-Waspik (1584-1601). Jan 
hertr. vóór 24-9-1603 Anneke Martens , dr. van 
Marten Laureijsz.48 

Jan Lambrechts Moer sloot als man en voogd van 
Geerken Adriaen Adriaens van Ghils weduwe op 26 
april 1577 een akkoord met Jan Adriaens, haar zoon, 
met Mathijs Otgens Mathijsz secr. als voogd, waar
over al ten anderen tijde een akkoord was gemaakt 
door Leenert Adriaens als bloedvoogd in bijzijn van 
Severijn Adriaens en andere vrienden. De akte is 
niet afgemaakt en doorgehaald.49 In 1602 vond de 
erfdeling plaats tussen Jan Lambrechts Muer en Jan 

Adriaens van Ghilse als enig erfgenaam van zijn 
moeder Geriken Jansdr. Jan Lambrechts kreeg het 
akkerland met de hofstede op de akker, gekomen 
van Lijn Jans van Mechelen en ½ del, gemeen met 
Gerit Mels. Tijdens zijn leven zal hij in het bezit blij
ven van huis en hof zoals Jan Lambrechts en Geri
ken elkaar testamentair vermaakten. Na diens dood 
zal de helft daarvan aan Jan Adriaens komen. Jan 
kreeg 2½ geerde, west van Willem van Gentsvaart, 
en een del met werf beneden de kerk. 5° Tevens werd 
tussen Jan Lambrechts Muer en Jan Adriaens van 
Gils een akkoord gesloten. Jan Lambrechts zou alle 
roerende goederen krijgen die Gerike Jans, Jan Adri
aens moeder, heeft achtergelaten en moet Jan Adri
aens 165 Rijnsgulden betalen, die hij mag behouden 
tegen acht gulden per jaar, tot Adriaen, Jan Adriaens 
oudste zoon en Pachijntken, diens jongste dochter, 
het nodig hebben zoals het testamentair vanwege 
hun grootmoeder is toegezegd. Adriaen is tevens bij 
testament een koe beloofd, die hij binnen twee jaar 
moet ontvangen. Op 17 april 1608 bekent Adriaen te 
zijn voldaan, op 25 juni 1609 Jan Adriaens vanwege 
PachijntkeY 

184. Mathijs Otgens Mathijsz, van Hoeffelt, koster 
Waspik, secretaris Klein-Waspik (1566-1583), 
overl. tussen 24-ro-1584 en 4-9-1585, tr. 

185. Neeltgen Michiel de Maghersdr, overl. tussen 
17-1-1587 en 5-2-1588. 
Zij tr. (2) vóór 25-ro-1586 Cornelis Fransz. 

Mathijs Mathijsz Otkens van Hoeffelt kocht in 1564 
een hofstad met timmering en dellen daaraan, 
waarvoor hij 130 i, schuld bekende aan Aert Wou
ter Willems erfgenamen.52 Op 7 juli 1566 droegen 
Adriaen Adriaens van Gils (= kwartier 180), Lenaert 
Adriaens van Gils, Adriaen Dircks, gehuwd met Wil
lemke Adriaens, Matijs Otkens Matijsz als man en 
voogd van Neeltken Michiel de Magersdr en Maey
cken Adriaens met voogd aan Wouter Wouters een 
hofstad over met betimmering en ½ del, west Daem 
Joosten, oost Adriaen Peeters Vossen steeg.si Hoe 
de kinderen Van Gils verwant zijn aan Neeltgen Mi
chiels is nog niet opgehelderd. 
De weduwe en kinderen van mr Matthijs deelden 
in 1585 diens nalatenschap. De moeder kreeg een 

42. GAW, ra Gr.Waspik 72, fol. 816 . 

43- GAW, ra Capelle 61, fol. 177. 
48. GAW, ra Gr.Waspik 40, fol. 3iv; 

zie voor Marten Laureijsz ook: 
49 . GAW, ra KI.Waspik 16, fol. 107v. 
50. GAW, ra KI.Waspik 17, fol . 153v. 

44. RAT, ra Dongen 98, d.d. 31-12-1625. 
45. RAT, ra's-Gravenmoer 426, fol. 

506-09. 
46. GAW, ra KI.Waspik 16, fol. 31v. 

47. GAW, ra KI.Waspik 17, fol. 65v. 

B. van Dooren, 'Brabantse 
kwartier(staatviruss)en . Enige op
merkingen bij de genealogie Kamp', 
in: Gens Nostra 66 (2011) , pag. 

156-171. 

51. Idem, fol. 154. 
52. GAW, ra KI.Waspik 15, fol. 225, 225v. 
53. Idem, losse akte bij fol. 267. 



stuk land in Raamsdonk, de helft van het huis met 
de dellen daaraan, een obligatie van 123 Rijnsgul
den op het dorp Waspik, drie jaar verlopen rente 
op Jochiem Jans Paep van 8½ gulden jaarlijks, een 
obligatie van elf [ op het gemene land en roerende 
goederen. De kinderen kregen 5½ geerde in Groot
Waspik, gemeen met Claes Adriaens kinderen, een 
akker zaailand achter Seger Damiaens met del en 
grond daaraan en ¼ deel van de 'brede plack' ,de 
helft van het huis met de dellen, een rentebrief op 
Joachiem Jans Paep en roerende goederen.54 De kin
deren deelden zelf op 5 oktober 1596: Michiel kreeg 
drie geerden min een vierendeel in Groot-Waspik,½ 
van het vierendeel in het land van Raamsdonk min 
een zesde deel van het kind van Cornelis Fransz. Jan 
Matthijsz kreeg de lange akker met de grond daar
aan. Adriaen Matthijsz kreeg de voorste del achter 
Michiel Matthijsz' huis en een akkertje aan de oost
zijde van Seger Damens brede plack. Peeter Mat
thijsz (= kwartier 92) kreeg drie geerden min een 
vierendeel in Groot-Waspik en een weerdeel van het 
land in Raamsdonk. Gertken mr Matthijsdr kreeg de 
achterste dellen.55 

In 1617 werd de erfdeling opgetekend tussen Antho
nis Thonisz en de erfgenamen van Mariken Mattijs
dr, met name Michiel Matthijsz schout, Peeter Mat
thijsz (= kwartier 92) en Ariaen Matthijsz voor hen
zelf en voor Lijsken, hun meuij , en de weeskinderen 
van Jan en Geertruijd Matthijs. De erfgenamen kre
gen een del vóór Lambrecht Willems del op Vrouw
kensvaart en obligaties (onder meer op Ariaen Jans 
van Ghyels: 63 Rijnsgulden tien stuivers).56 

186. Willem Lambrechts, brouwer, heemraad 
's-Grevelduin- en Klein-Waspik (1582-1583), 
schout (1583-1591), overl. tussen 14-4-1591 en 
16-12-1592, tr. 

187. Mariken Huijbrechts, geb. circa 1541,57overl. 
vóór 13-4-1623.58 

Zij tr. (2) voor 13-2-1593 Frans Jans , pachter 
van 't gemaal (16ro, 1613) en van 't geslacht 
(16ro),59 collecteur van de burgemeesterschap 
van Waspik (16r7).60 

C o rne lis Huybrechts, 1ne d e voor zijn broers Jan e n 

Adriaen Huybrechts kinderen en voor Anneke Huy
ben, zijn zuster, mede vervangende Joachiem Wij
ten en Willem Lambrechts, zijn zwagers, mede-erf-

genamen van Anneke Beeris Cornelis weduwe droe
gen in 1591 hun aandeel over in de erfgoederen.61 

De weduwe en kinderen van Willem Lambrechts 
schout deelden diens nalatenschap een jaar later. De 
weduwe behield het huis waarin zij met de kinde
ren woonde en waarin Willem was overleden, met 
de schuur en de helft van de brouwerij en het erf, 
twee dellen west daarvan en 2½ morgen akkerland 
met grond in de geer, gekomen van Gerit Fransz 
en een lange akker boven tegenover de stede die is 
afgebrand. Willem Lamberts kinderen Lambrecht, 
Eerken (= kwartier 93) , Huybert en Heyltken, kre
gen de grote del noordwest van het huis, een del
leke noordwest daarvan, een akker boven Vrouw
kensvaart waarvan het huis is afgebrand, groot om
trent twee morgen, één morgen akkerland aan de 
westzijde van Vrouwkensvaart, een delleke dat hun 
vader beteeld heeft met elzen, een deel van het bos 
achter Matheus Ariens huis, ½ morgen, gekocht 
van Abel Aerts , en 75 Rijnsgulden, te ontvangen van 
hun moeder nadat alle schulden zijn betaald. Volgt 
een inventaris van de roerende goederen zoals vee, 
brouwketel, graan etc. ter waarde van 481 Rijnsgul
den.62 Op 13 februari 1593 droegen Frans Jans en 
Mariken, weduwe van Willem Lambrechts Schout, 
met zoon Lambert Willems, mede voor zijn zusters 
en zijn broer Huybert, aan Jacop Jans , de oom van 
de kinderen, gehuwd met Marike Lambrechtsdr, 
hun tante, ½ morgen over boven Vrouwkensvaart in 
de kleine geer. 6J Willem Lambrechts' vier kinderen 
deelden hun goederen zelf op 4 maart 1600: Lam
brecht Willems en Eerken Willems, gehuwd met 
Peeter Mathijsz (= kwartier 93, 92) kregen het ak
kerland boven Vrouwkensvaart waarvan het huis is 
afgebrand, een klein delleke aan de noordkant van 
de grote del, gekomen van Adriaen Jan Cuysten, 
een delleke met elsen beplant en II3 Rijnsgulden 
van de jongste kinderen. De onmondige Huybert 
en Heyltken Willems, geassisteerd met Janneke Ja
cop Luyken (= kwartier 373), hun grootmoeder, en 
Frans Jans, gehuwd met Mariken Huybrechts, hun 
moeder, kregen twaalf geerden in Groot-Waspik, de 
grote del achter Frans Jans' huis en het bos achter 
Matheus Adriaens huis.64 

r88. Ja n Woute r s (Boeven) , g eb. r550 , h eemraad 

's-Grevelduin-en Klein-Waspik (1583-1584, 
1586, 1588), secretaris (1584) , secretaris 's
Grevelduin- en Klein-Waspik (1589-1617), tr. (1) 

54. GAW, ra KI.Wasp ik 16, fol. 199v. 58. GAW, ra Gr.Waspik 41 , fol. 47v. 62. GAW, ra KI.Waspik 17, fol . 49. 

55. GAW, ra KI.Waspik 17, fol. 92. 59. GAW, ra KI.Waspik 8, fol. 54, 59v, 72. 63. Idem, fol. 55. 

56. GAW, ra Gr.Waspik 40, fol . 227v. 60. Idem, fol. 97v. 64. Idem, fol. 133v. 

57. GAW, ra KI.Waspik 8, fol. 52b. 61. GAW, ra Gr.Waspik 39, fol. 250v. 
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Maeyken Aernout Claesdr Spruyt, weduwe van 
Jan Rommen; tr. (2) 

189. N.N. Peetersdr.6s 

In 1632 werd de erfdeling geregistreerd tussen de 
kinderen van Jan Wouters, in leven secretaris, zo
als hij die zelf in zijn boek had geschreven. De kin
deren van Adriaen Mathijsz bij Wouterke Jans en 
Wouter Jans schout als voogd van de weeskinderen 
van Adriaen Stevens bij Janneke Jans kregen de helft 
van twaalf geerden en de grond aan de meulenberg 
(?) , 16 roeden breed en 37½ roeden lang. De kinde
ren van Adriaen Stevens kregen een del aan de wiel 
met een deel in de hoge del. Wouter Jans als voogd 
van de kinderen van Thomas Jans kreeg wat hun va
der heeft genoten aan geld en een paard ter somme 
van 800 Rijnsgulden, een deel in de hoge del en de 
westelijke helft van negen geerden in Klein-Waspik. 
Wouter Jans schout (= kwartier 94) kreeg wat hij 
genoten heeft van de koop van de stede voor huwe
lijksgoed ter waarde van 800 Rijnsgulden een deel 
in de hoge del, de westelijke helft van acht geerden 
in Klein-Waspik en de hof, westelijk van zijn huis 
met het bosje daaraan. Wouter Jans als voogd van de 
kinderen van Mels Jans kreeg hetgeen Mels heeft ge
noten aan zijn huis voor huwelijksgoed ter waarde 
van 800 Rijnsgulden, de helft van twaalf geerden 
en ½ akker zaailand in Twelftalvehoeve. Adriaen 
Rombouts schout en secretaris van Capelle, gehuwd 
met Lijsken Jans , kreeg een del op de oostzijde van 
Vrouwkensvaart voor huwelijksgoed ter waarde van 
800 Rijnsgulden, een deel in de hoge del en de wes
telijke helft van negen geerden. Jan Matthijsz, ge
huwd met Maeyken Jans, kreeg een akker zaailand 
achter de stede van Lambrecht Willems voor huwe
lijksgoed ter waarde van 800 Rijnsgulden, een deel 
in de hoge del en de westelijke helft van acht geer
den. 66 

190. Jan Peeters Crol, molenaar, HG-meester Ca
pelle (1614, 1616), overl. vóór 30-n-1625, tr. (1) 
Janneken Jans, overl. voor 6-2-1589;67 tr. (2) 
vóór 6-6-1592 

191. Janneken Melsen, geb. circa 1565,68 overl. vóór 
1-2-1640. 

In 1572 wordt Jan Peeters Crollen voor het eerst ver
meld: in Raamsdonk, waar hij een vierde deel van 
de wind- en rosmolen kocht.69 Hij verkocht zijn deel 

weer in 1581.70 Nadien komt hij voor als molenaar in 
Capelle. In 1589 nam hij zijn twee weeskinderen bij 
Janneke Jans aan van voogd Jan Adriaens Schep.7' 
Eén van die kinderen zal trouwen met Lambrecht 
Willems, zoon van Willem Lambrechts (= kwartier 
186). Eind 1625 deelde Janneken Mels de nalaten
schap van haar man met diens kinderen: Janne
ken behoudt zes geerden in Raamsdonk, een del 
in 's-Grevelduin-Waspik, 1½ geerde onder Capelle, 
½ moerdel aldaar op de Willem van Gentsvaart, ½ 
akker voor haar deur, ½ akker in Raamsdonk in de 
Vlaeykens en 500 gulden aan obligaties. Mels Jans 
krijgt ½ akker onder Raamsdonk, 1½ geerde onder 
Capelle, ½ moerdel op Willem van Gentsvaart, ½ ak
ker voor zijn moeders deur en obligaties ter waarde 
van roo gulden. De kinderen van Wouter Jans schout 
(= kwartier 94) krijgen 3½ geerde onder Raamsdonk 
in zeven geerden voor Jan Adriaen Gerts deur en 
150 gulden aan obligaties. De kinderen van Lambert 
Willems krijgen een akker zaailand voor Peeter Wil
lems deur en 225 gulden aan obligaties. De kinde
ren van Anthonis Henricks krijgen een buitendel in 
Capelle en 225 gulden aan obligaties .72 Begin 1640 
verdeelden de kinderen van Janneken Melsen, we
duwe van Jan Peeters Crol, haar nalatenschap. Mels 
Jans Crol krijgt drie delen van een huis met zaailand 
aan de westzijde van Willem van Ghentsvaart, waar
van Peeterke Jans en de kinderen van Lambrecht 
Willems het andere kwart bezitten, en ½ akker zaai
land op het oosten van Willem van Ghentsvaart, 
1½ geerde in Klein-Waspik, ½ turfdelleken op het 
westen van Willem van Ghentsvaart en½ buitendel 
in 's-Grevelduin-Waspik. De kinderen van Wouter 
Jans Schout bij Jenneken Jans Crollen (= kwartier 
94, 95), met name Anthonis Peeters, gehuwd met 
Lijsken Wouters (= kwartier 46, 47), Peeter Wou
ters, Henrick Frans, gehuwd met Gherike Wouters , 
en Anthonis Wouters, krijgen zes geerden in Groot
Waspik in twaalf geerden en ½ buitendijkse del in 
's-Grevelduin-Waspik.7J 

232 = 180 Adriaen Adriaens van Gils . 
233 = 181 Geriken Jansdr. 

234- Joachim Geerwijns, gezworene Capelle (1567-
1568) ,7" overl. tussen 2.1-5-1572.75 en 2.8-3-157 6 ,76 

tr. tussen 20-12-1558 en ro-8-156477 
235. Marieke Hendrick Dircks. 

65. Zie tevens: B. van Dooren , 'Brabant
se kwartier(staatviruss)en. Enige 
opmerkingen bij de genealogie 
Kamp' , in: Gens Nostra 66 (2011), 
pag. 156-171. 

67. eAW, ra KI.Waspik 17, fol. 2. 73. eAW, ra er.Waspik 41, fol. 174 . 
68. eAW, ra KI.Waspik 7, fol. 181. 
69. RAT, ra Raamsdonk 55, fol. 79v. 
70. Idem, fol. 283v, 284. 
71. eAW, ra KI.Waspik 17, fol. 2. 

66. eAW, ra er.Waspik 41 , fol. 134. 72. eAW, ra er.Waspik 57, fol. m. 

74. eAW, ra KI.Waspik 6, fol. 166, 177. 
75. eAW, ra Zuidewijn 11, fol. 32. 
76. eAW, ra er.Waspik 39, fol. 144v. 
77- eAW, ra Capelle 54, fol. 41 en 124. 



Op 20 oktober 1607 droegen Geerwijn Pouwels, 
Pauwels van Hoevel Goeyaerts, mede voor zijn zus 
Geriken Goeyaerts van de Heuvel, erfgenamen van 
Pauwels Geerwijns, Adriaen Aert Doens die eer
tijds gehuwd was met Diercxken Staes Geerwijnsdr, 
mede voor zijn kinderen, Wouter Adriaens Roothals 
die eertijds gehuwd was met Geerike Staes Geer
wijnsdr, met de voogd en toeziender van zijn kinde
ren, erfgenamen van Staes Geerwijns, Adriaen Aert 
Doens en Geerwijn Pauwels namens Jan Adriaens 
van Gils, eertijds gehuwd geweest met Maergrietken 
Jochiems (= kwartier n6, n7), voor hemzelf en zijn 
kinderen, en Leenert Cornelisz, eertijds gehuwd ge
weest met Geriken Jochiems, mede voor zijn kin
deren, erfgenamen van Jochiem Geerwijns, samen 
erfgenamen van hun grootvader Geerwijn Pauwels 
(= kwartier 468), aan Peeter Wouters en Seger Adri
aen Gerit Coppens ¾ deel over van 9½ morgen in 
Schrevelduin-Waspik.78 

356. Laureys Wouters Conincx, tr. 
357. Heylwich N.N. 

Jan Laureys Conincx (= kwartier 178) bekende op 28 
januari 1596 dat zijn broer Peeter Laureys Conincx 
hem voldaan had betreffende de koop van zijn aan
deel van de stede waar Laureys Wouters Conincx en 
Heylwich 'ons vader en moeder' uit gestorven wa
ren.79 In 1601 bedankte Laureys Jans Meijenblom 
zijn oom Peeter Laureijs Conincx betreffende de uit
koop uit zijn deel van de stede die Peeter kocht van 
zijn oom en voogd Jan Laureys Conincx en waaruit 
Laureys Wouters Conincx en Heylwich, zijn groot
ouders, gestorven waren.80 Laurens Meijenblom 
bleek in 1602 in Dordrecht te wonen.81 

360. Adriaen Jans van Gils, gezworene Waspik 
(1527), heemraad Klein-Waspik (1529 , 1534, 
1538), overl. tussen 17-2 en 20-ro-1543,82 tr. 

36r. Thoenken Willem Adriaen Laijcens, overl. 
Waspik ro-3-1563.8J 

In Dongen wordt Adriaen Jans van Gilze in 1537 
vermeld vanwege zijn huisvrouw Thonis Willem 
Adriaen Loijss .84 Op 2 februari 1545 trad zij op als 
Thoenken Adriaen Jan van Gils' weduwe, met broer 
Jacop Willems, voor haarzelf en haar kinderen.8s 
In 1566 werden die kinderen genoemd: Adriaen 

Adriaens van Gils, Lenaert Adriaens van Gils, Adri
aen Dircks, gehuwd met Willemke Adriaens , en 
Maeycken Adriaens. Zij droegen toen een hofstad 
over met betimmering en ½ del, west Daem Joos
ten, oost Adriaen Peeters Vossen steeg, behoudens 
dat over deze del mag wegen en stegen de 3½ geerde 
land in Klein-Waspik, gekomen van Anthonia Adri
aen van Gils' weduwe.86 Bij de verkopers werd ook 
Matijs Otkens Matijsz als man en voogd van Neelt
ken Michiel de Magersdr vermeld. Matijs Otkens 
wordt vaker genoemd in verband met Van Gils: in 
1572 verkochten Adriaen Adriaens van Gils, Mat
thijs Otgens Matthijsz, Jan en Jacop Willems hun 
aandeel in zekere grond bij de Smitsteeg west van 
Vrouwkensvaart, gekomen van Willem Cornelisz87 

en in 1577 trad Mathijs op als voogd van Jan Adri
aens, de zoon van Geerken Adriaen Adriaens van 
Ghils' weduwe die hertrouwd was met Jan Lam
brechts Moer.88 Jan Adriaens van Ghils machtigde 
in 1622 zijn neef Peeter Mathijsz (= kwartier 92), 
zoon van Mathijs Otgens.89 De verwantschap lijkt 
via Michiel Jans de Magher (= kwartier 370) te lopen, 
maar is nooit duidelijk geworden. Michiel zou met 
een dochter van Adriaen Jans van Ghils getrouwd 
geweest kunnen zijn. 

370. Michiel Jans de Magher.9° 

373. Janneken Jans , waardin,91 overl. tussen 3-8-
16ro en 29-6-161r. 
Zij tr. (2) Jacob Luyken, geb. circa 1535, overl. 
vóór 5-ro-1596; tr. (3) Staes Jans , overl. vóór 24-
9-1599; tr. (4) Adriaen Severs. 

Wouter Tomasz van Vrijhoeve bekende in 1599 132 
Rijnsgulden schuld aan Janneke Staes Jans weduwe 
wegens de koop van een scheepje, genaamd een 
veenvosch. Op 26 december 1603 is er afbetaald aan 
Adriaen Severs, gehuwd met Janneke Staes Jans we
duwe. Nadien is de schuld voldaan aan Adriaen voor 
hemzelf en aan Lambrecht Willems en Peeter Ma
thijsz (= kwartier 92) .92 Janneken Jansdr testeerde 
op 30 november 1608: haar dochter Maeyken Lem
mens had van haar al een del gehad boven de sluis 
en Lambrecht Willems een del bij Jan Boegaerts, die 
zij hem met haar voorman Jacob Luyken gaf. Daar
om schonk zij nu bij testament aan Peeter Mathijsz 
en Eerken Willems (= kwartier 92, 93) (die met 

78. eAw, ra er.Waspik 40, fol. 103- 83- eTMWB 1989, pag. 106 e.v. 89. eAW, ra er.Waspik 56, fol. 38. 
79. RAT, ra 's-eravenmoer 426, pag. 

449. 
80. Idem, pag. 450. 
81. eAW, ra Besoijen 652, fol. 49. 
82. eAW, ra KI.Waspik 13, fol. 136v en ra 

5, fol. 31V, 

84. RAT, ra Dongen 89, fol. 232. 
85. eAW, ra KI.Waspik 14, fol. 27v. 
86. eAW, ra Kl. Waspik 15, los se akte bij 

fol. 267. 
87. eAW, ra KI.Waspik 16, fol. 3iv. 
88. Idem, fol. 107v. 

90. Zie voor hem: B. van Dooren , ' De 
stammoeder van het geslacht Ot
gens', in: Gens Nostra 65 (2010), 

pag. 441-442. 
91 . eAW, ra KI.Waspik 8, fol. 56v. 
92. eAW, ra KI.Waspik 19, fol. 63. 
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Maeyke en Lambrecht haar erfgenamen zijn) vooraf 
haar gerede goederen of tien [. Op 15 september 
1612 bekende Peeter betaald te zijn door zijn tante 
Maeyke Lemmens en zijn zwager Lambrecht Wil
lems.9J Op 29 juni 16n deelden Jannekes erfgena
men: Maeyken Jacop Jans weduwe met Lambrecht 
Willems en Peeter Mathijsz, gehuwd met Eerken 
Willems de nalatenschap.94 

376. Wouter Wouters,65 zeilmaker, gezworene Was
pik (1557),95 schout Klein-Waspik (1558-1560), 
dijkmeester XI½hoeve (1568),96 deken OLV
gilde Waspik (1570), kerkmeester ald. (1564),97 

overl. tussen 20-6-1574 en 19-3-1575,98 tr. 
377. Elisabeth Jans, overl. na 8-6-1585.99 

378. Peeter Corsten, overl. tussen 4-2-1561 en 16-5-
1562, tr. 

379. Claeske N.N., overl. na 5-n-1565 .1°0 

Claeske Peter Corsten weduwe werd aangetroffen in 
Sprang. Daar werd ook haar man gevonden met zijn 
voorouders. In 1587 werd Jan Jans genoemd als zwa
ger van Jan Wouters(= kwartier 188).101 Ook deze Jan 
werd gevonden in Sprang toen hij in 1586 zijn wees
kinderen bij Marike Peeter Corstendr aannam van 
Gerit Pieters als gerechte voogd en Jan Wouters. 102 

382. Melchior Jans, schipper,103 vaartmeester Was
pik (1555) ,104 taxateur ro• penning (1557), heem
raad 's-Grevelduin-Waspik (1558-1568), begr. 
Waspik 13-ro-1568,10s tr. 

383. Aleyt Gerits, overl. vóór 22-3-1574-
Zij tr. (2) Adriaen Aerts, heemraad Klein-Was
pik (1571, 1577-1578). 

Op 12 oktober 1568 nam Aleyt, weduwe van Mel
chior Jans , haar kinderen aan van Gerit Mels als 
voogd en Ariaen Gerits van Boemel als toeziender, 
beloofde hen op te voeden en hen 125 gulden uit te 
reiken. 106 Adriaen Aerts , weduwnaar van Alyt Ge
ritsdr, deelde op 22 maart 1574 haar nalatenschap 
met haar kinderen: Gerit Mels, voor hemzelf en voor 
zijn zusters Truycken, Anneke en Janneke (= kwar
tier 191).107 Op 13 december 1581 bekende Peeter Wil-

lems, schout van Groot-Waspik, 51 Carolusgulden 
schuld aan Geerit Melchiorsz als voogd van zijn zus 
Jenneke Melchior Jansdr vanwege de koop van een 
half huis. Op 25 december 1596 bekende Jan Peeters 
Crol (= kwartier 190) , gehuwd met Janneke Mels 
Jansdr dat hij had afgerekend met Peeter Willems 
en door Peeter Oem betaald was . Er resteerde nog 
een bedrag van 21 Rijnsgulden. Op 26 september 
1598 bekende Jenneke Mels Jansdr, huisvrouw van 
Jan Peeters Muelder, dat zij was voldaan.108 

Wie de ouders waren van Mels Jans, is niet duide
lijk geworden. Wel wordt hij genoemd met broers 
en zwagers: in 1549 met Jan Jans, Adriaen Jans Ro
dermont en Henrick Cornelisz alias Bijvoet,109 tien 
jaar later met Jan Jans , zijn broer, zwager Henrick 
Cornelisz en Jenneken zijn zusters kinderen."0 

464. = 360. Adriaen Jans van Gils. 
465. = 361. Thoenken Willem Adriaen Laijcens. 

468. Gheruwijn Pauwels, heemraad Capelle (1531 , 
1534), overl. tussen 22-6m en 2-9-1538, 112 tr. 

469. Gherike Staes Huymansdr, overl. na 5-9-
1560."J 
Zij tr. (2) (huw.voorw. Capelle 15-ro) 1539 An
thonis Zijmensz, van Baardwijk, wedr., vaart
meester Nieuwe Vaart 1561,114 kerkmeester 
Capelle (1555-1556, 1561-1562, 1564),"5 deken 
OLV-gilde Capelle (1561)."6 

Op 15 oktober 1539 werden de huwelijksvoorwaar
den tussen Thonis Zijmons van Baerdwijck en 
Gherike Staesdr, zijn huisvrouw, geregistreerd. Er 
was met Adriaen Jacops als voogd van de weeskin
deren van Gheruwijn Pauwels overeengekomen dat 
Gherike zou blijven wonen in het huis in Capelle 
en de inboedel, beesten enz. zou blijven gebruiken 
tot de kinderen gehuwd zijn. Ook blijft ze de del
len achter beide huizen gebruiken. Zij zal daarvoor 
de kinderen onderhouden en opvoeden en hen bij 
hun huwelijk hun kindsdeel uitreiken. Alle goe
deren van Gherike ten noorden van de Heerstraat, 
zowel binnen als buiten Capelle, blijven aan haar 
en de kinderen. Gherike brengt twee morgen moer 
min een vierendeel in op de Kruisvaart, gekomen 

93. GAW, ra Gr.Waspik 40, fol. 121v. 103. GAW, ra KI.Waspik 15, fol. 149v. 108. GAW, ra Gr.Waspik 72, fol. 61v. 

94. Idem, fol. 165v, 166. 
95. GAW, ra KI.Waspik 6, fol. 10. 

96. GAW, ra Gr.Waspik 39, fol. 54v. 
97. GAW, ra KI.Waspik 6, fol . m v . 
98. GAW, ra KI.Waspik 16, fol. 59 en ra 

Gr.Waspik 39, fol. 135. 
99. GAW, ra KI.Waspik 16, fol. 194, 194v. 
100. GAW, ra Sprang 2. 
101. GAW, ra KI.Waspik 16, fol. 215v. 
102. GAW, ra Sprang 47, fol. 81. 

104. GAW, ra KI.Waspik 6, fol. 14. 
105. H.B. Eldermans, 'Uit het notitie

boekje van de pastoor te Waspik 
over de jaren 1650-1572', in: Genea
logisch tijdschrift voor midden- en 
west-Noord-Brabant en de Bom

melerwaard 13 (1989), pag. 106-m 
(speciaal pag. 108). 

106. GAW, ra KI.Waspik 15, fol. 305. 
107. GAW, ra KI.Waspik 16, fol. 55v. 

109. GAW, ra KI.Waspik 14, fo l. 148. 

11 0. GAW, ra KI.Waspik 15, fol. 95v. 
m . GAW, ra KI.Waspik 12, fol. 370v. 
112. GAW, ra Capelle 53, fol. 5w. 
11 3. GAW, ra Capelle 54, fol. 69v. 
114. Idem, fol. 84v. 
115. Idem, fol. 6, 30, 125 en ra Zuidewijn 

9, fol. 6ov. 
116. GAW, ra Capelle 54, fol. 77. 



van heer Dirick en Godschalck, getaxeerd op 1400 
Rijnsgulden, en twee halve banken op Willem van 
Gendtsvaart, gekomen van Quekel, getaxeerd op 
600 Carolusgulden. Thonis brengt in wat hem van 
zijn moeder zal aanbesterven. De goederen die niet 
zijn vermeld, blijven aan Gerike en de kinderen, 
maar mogen door Thonis zijn leven lang gebruikt 
worden. Thonis zal zijn goederen delen met zijn 
kinderen, maar Gherike verbindt zich niet voor hun 
onderhoud. Thonis brengt goederen in ter waarde 
van 3000 Rijnsgulden, die voor de helft zijn kinde
ren toebehoren. Borg voor Gherike worden Adriaen 
Verlou Jacobs , mr Gherijt van Clootwijck priester en 
mr Philips Beijens priester. 117 Gherike's zoon Staes 
Geerwijns zou trouwen met zijn stiefzuster Beatrix, 
dochter van Anthonis Sijmons. Haar broer Peter An
thonisz werd schout van Capelle. 118 De erfgenamen 
van Gherike worden vaak genoemd in de bronnen, 
onder meer in Zuidewijn waar Ariaen Aerts, mede 
vanwege Beatris Thonis, zijn vrouws moeder, Gerike 
Staesen, Jan Adriaens voor hemzelf en zijn vrouw 
Grietke Joachims (= kwartier n6, n7), en Gerwijn 
Pauwels vanwege zijn zusters kinderen worden ge
noemd.119 

470. Hendrick Dircksz, overl. voor 1-3-1557,120 tr. 
471. Margriet N.N. 

Zij tr. (2) vóór 10-7-1557 Reijner Jans van 
Gils,121 zn. van Jan Peeters van Gils(= kwartier 
720) en Fijke N.N. 122 

Hendrick Dircks is in levenden lijve slechts twee 
maal aangetroffen in de bronnen: op 31 januari 
1546 bekende hij een schuld aangegaan te zijn die 
in 1549 is afbetaald door Dirick Adriaen Diricksz (= 
kwartier 940). In 1553 werd Handrick Dyricks' huis 
te Capelle getaxeerd op drie Rijnsgulden.123 Vervol
gens komen slechts zijn weduwe en weeskinderen 
voor in de bronnen, vooral als erfgenamen van 
grootvader Dirick Adriaen Diricks. Op ro augustus 
1564 bijvoorbeeld droegen Lambert Dircks, Aen 
Huijb Dirck Aen Dircks, Thomas Vasz, gehuwd met 
Toontke Hendrick Dircks, Joachim Geerwens, ge
huwd met Marijke Hendrick Dircks (= kwartier 134, 
135), en Cornelis Hendricks Maes, voogd van de 
kinderen van Huijbrecht Heijn Maes , aan Hendrick 
Adriaens Back een stuk grond over in de 40 geer
den, zoals Dirck Aen Dircks dat bezeten heeft. 12

4 

720. Jan Peeters van Ghilse, overl. tussen 7-3 en 31-
10-1517,125 tr. 

72r? Fijke N.N., overl. vóór 1-2-1545. 

Fijke Jan Peeters van Gilzes weduwe bezat een rente 
van vier veertelen rogge jaarlijks onder Dongen.126 

Op 1 februari 1545 deelden haar erfgenamen de na
latenschap: Reijnert Jans van Gils, van wie bekend 
is dat hij haar zoon is , Berthout Jans, en Adriaen 
Jans van Gils' weduwe(= kwartier 361) met haar kin
deren. 127 Niet duidelijk is of Adriaen ook haar zoon 
is. Berthout Jans was vermoedelijk in Raamsdonk 
woonachtig en gehuwd met Heijltken N.N.,65 moge
lijk een dochter van Jan of een kind uit een eerder 
huwelijk van Fijke. In 1609 droegen Jan Lambrechts 
Muer voor hemzelf en voor Jan Adriaens van Gils(= 
kwartier 90), zijn overleden huisvrouws zoon, en 
Huybert Adriaens aan Embrecht Jacopsz hun aan
deel over zoals gekomen van Heylken Beerten. 128 De 
verwantschap zal via Jan Adriaens moeder Gerike 
Jans (= kwartier 181) hebben gelopen. 

722. Willem Adriaen Laijcens, overl. vóór n -2-
1514,129 tr. 

723? Geertruijd N.N. 

Gheertruijt Willem Adriaen Laijcens wordt vanaf fe 
bruari 1514 enige malen vermeld in Klein-Waspik. 
Rond 1518 verleende zij , geassisteerd met zoon Ja
cob Willems, die mede voor hemzelf en als voogd 
van zijn broers en zuster optrad, volmacht aan Adri
aen Jacob Aertsz.102 Jacob zien we later terug als 
broer van Thoenken, weduwe van Adriaen Adriaens 
van Gils en Thoenken wordt zelf met een volledige 
reeks patroniemen vermeld in Dongen (zie bij kwar
tier 360). 

752. Wouter Willems Boeff, overl. vóór 23-4-1578.65 

756. Corstiaen Willems, HG-meester Sprang 
(1510) ,131 deken OLV-gilde en St. Katerijnegilde 
(1507, 1516) ,132 over!. tussen 7-3-1539133 en 10-
10-1541, tr. 

757. Anthonia N.N., over!. tussen 1552134 en 1-8-
1556.135 

Anthonis Corst Willems weduwe en haar kinderen 
bij Corst Willems deelden op ro oktober 1541 de na-

117. GAW, ra Cape ll e 53, fol . 71. 124. GAW, ra Cape ll e 54, fo l. 124. 130. Idem, fol. 352v: los blad met daar-
118. GAW, ra Baardwijk 141 , fol. 54v, 55. 125. GAW, ra KI.Waspik 11, fol. 227v, op nog twee aktes , gedateerd 1518. 
11 9. GAW, ra Zuidewijn 11, fo l. 108. 234v. 131. GAW, ra Sprang 42, fol. 11 8. 
120. GAW, ra Cape ll e 54, fol . 12v. 126. RAT, ra Dongen 89, fol. 166v. 132. Idem, fol. 105, 151. 
121. Idem, fol. 20. 127. GAW, ra KI. Waspik 14, fol. 26v. 133. GAW, ra Zuidewijn 7, fol. 69. 
122. GAW, ra KI.Waspik 11 , fol. 340. 128. GAW, ra Gr.Waspik 40, fo l. 117v. 134. NA, StH 794, fol. 6, 12v. 
123. NA, StH 665, fol. 27. 129. GAW, ra KI.Waspik 11, fol. 148. 135. GAW, ra Sprang 46, fol. 50. 
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latenschap. Anthonis erfde het westelijk geseet met 
betimmering, strekkend van de Nieuwstraat tot de 
Oudestraat, oost haar kinderen, west Rom Dierick 
Rammen, met de eiken op de westzijde van de hek
ken, twaalf vaten rogge jaarlijks op Dierick Jans, die 
na haar dood voor de helft naar het westelijk geseet 
en voor de helft naar het oostelijk geseet zullen 
gaan, de helft van een stuk hooiland in Zuidewijn 
in Capelle, oost Willem Willems, west Boschuijsens 
erfgenamen, de helft van een stuk land, mede al
daar, oost J oist Tielmans en de erfgenamen van J oist 
Leem poel, west J oist Aerts en Dierick Ariaens, en de 
helft van een akker in Sprang, oost Jacop Geraerts, 
west Boschuijsens erfgenamen. De kinderen krijgen 
het oostelijk geseet, oost Dierick Lammerts , west 
Thoenke Corst Willems weduwe, en de oostelijke 
delen van alle genoemde percelen. 1J6 Op 13 febru
ari 1542 deelden de kinderen hun erfdeel: Wouter 
Henricks, gehuwd met Aenke,'J7 Geraert, Jan en Pe
ter Corstiaens (= kwartier 378), Peter Jans, gehuwd 
met Alit, Enghel Jan van Goerls weduwe en Thonis 
Claesz, gehuwd met Claeske. Wouter Henricks en 
Geraert Corstiaens kregen een stuk hooiland in Be
soijen, oost Daniel van Drongelen, west het klooster 
van Santroisen in Geertruidenberg. Jan Corstiaens 
kreeg de delakker in Sprang, oost Jacob Geraerts, 
west Bosschuijsens erfgenamen. Peter Corstiaens 
kreeg het erf met betimmering en eiken, oost Die
riek Lammerts , west Thoen Corst Willems weduwe 
met de westzijde en moest de andere erfgenamen 
150 Carolusgulden uitreiken. Peter Jans kreeg een 
stuk erf met betimmering op Sprang, oost Joist 
Aerts, west Henrick Aerts . Eenghel Jan van Goerls 
weduwe kreeg een akker land aldaar, oost Henrick 
Aerts, west Steven Gheraerts. Thoenis Claesz kreeg 
een stuk hooiland in Besoijen en de moer die hij ge
ruild had met zwager Peter Jans. 1J8 

766. Gerit Peeters van Bommel, overl. tussen 27-5-
1557139 en 22-4-1558,140 tr. (1) Hilleke N.N.; tr. 
(2) Elisabeth Wouters [die Wit] alias Lijs van 
Bommel. 

Geryt Peeters van Boemel is vanaf 1524 zelfstandig 
in de bronnen aangetroffen.141 In 1539 werd één 
maal zijn huisvrouw Hill eke genoemd,142 m aar voor
alsnog is nergens duidelijk uit geworden dat zij de 
moeder is van zijn kinderen. Elisabeth Wouters was 

in ieder geval zijn laatste vrouw. Haar naam leefde 
nog lang voort in Lijs van Bommels'steeg. '43 Op 23 
februari 1576 droegen Adriaen Gerits van Boemel, 
mede voor Frans Gerits de Coninck en Jan Gerits , 
zijn broers, voor Jan Buys Gerits' drie dochters en 
Gerit Melchiors voor hemzelf en zijn zusters (= 
onder meer kwartier 191) , Roelant Jans , mede voor 
Dingen Thonis Huyben weduwe en Jan Huyberts 
Kuysten als voogd van de kinderen van zijn broer 
Thonis Huyben, Peeter Willems Connincx, vervan
gend zijn zoon Hugo, en Jan Huygen aan Jan Steven 
J ansz een akker zaailand over. '44 

928. = 720. Jan Peeters van Gils. 

936. Pauwel Gherwijnsz, heemraad Capelle 
(1501) ,145 overl. tussen 12-9-1521146 en rr-ro-
1522,147 tr. 

937. Adriana/Aijken N.N., overl. tussen 5-ro-1525148 

en 18-2-1526. 

Joest Pauwels, Adriaen Jacobs, en Thonis Jans van
wege zijn zoon Jan Thonisz droegen op 18 februari 
1526 aan Gheruwijn Pauwels (= kwartier 468) de 
schulden over die men aan Pauwels Gheruwens 
en Aijken Pauwels Gheruwens huisvrouw schuldig 
was , met uitzondering van de schulden vanwege de 
moeren, gekomen van Pieter Pieters van Deelft (?) 
die zij gezamenlijk houden. '49 In januari 1528 droe
gen J oest Pauwels, Ariaen Jacops en Jan Thonisz aan 
Gheruwijn Pauwels hun aandelen over in de nala
tenschap van hun vader en moeder, bestaand in het 
geheel uit een hofstad met betimmering, oost Ghe
ruwijn Pauwels, west Coman Jans erfgenamen, een 
huis en hofstad, breed drie roeden, strekkend van de 
halve heerstraat noord tot het ambacht Nederveen, 
oost Joest Thonisz, west Gheruwijn Pauwels, en zes 
geerden, strekkend van de halve heerstraat noord
waarts tot het ambacht Nederveen, oost Gheruwijn 
Pauwels, west Herman die Molenaer. '50 Zoon Joest 
droeg in 1542 zijn aandeel over in vier geerden land 
in Zuidewijn, waarbij de koper de lasten moest over
nemen die op het land rustten, te weten de kosten 
voor missen ten behoeve van Pauwels Geruwijns en 
zijn huisvrouw, Joest Pauwels, Geruwijn Pauwels, 
G oij aert Pauwe ls , Neesk e Pauwels, Marijke Pauwels 
en Aenke haar dochter. Hij moest de pastoor en kos
ter daarvoor belonen 'en het zielboek zoals gebrui-

136. GAW, ra Sprang 45, fol. 106. 140. GAW, ra KI.Waspik 15, fol. 55v . 146. GAW, ra KI.Waspik 11 , fol . 310v. 
137. Zie ook: B. van Dooren , 'Bogaart, 

Prins of Stockman. Onderzoek naar 
een Sprangse familie', in: Gens 

Nostra 67 (2012), pag. 373-384. 
138. GAW, ra Sprang 45, fol. 132. 
139. GAW, ra KI.Waspik 6, fol. 12. 

141. GAW, ra Capelle 52, fol. 192v . 
142. GAW, ra Capelle 53, fol. 68v . 
143. Zie o.m. GAW, ra Capelle 63, fol. 

99, d.d. 11-4-1643. 
144. GAW, ra Gr.Waspik 39, fol. 143. 
145. GAW, ra Sprang 42, fol. 85v. 

147. Idem, fol. 328. 
148. GAW, ra Capelle 52, fol. 227v. 
149. Idem, fol. 236v. 
150. Idem, fol. 305. 



kelijk', en jaarlijks twee stuivers voor kaarsen, 14 
stuivers voor uit te delen brood en 3½ Rijnsgulden 
voor de mis betalen. 151 

938. Staes Huymans, overl. na 17-2-1532,152 tr. 
939? Aleyt Dirck de Molenersdr, overl. vóór 

25-4-1523-

Staes Huijmans werd met zijn broer Wouter regel
matig in Klein-Waspik vermeld vanaf 1504- In dat 
jaar bekenden zij een schuld aan Lauwereijs Wijten, 
waarvan Lauwereijs nadien een deel heeft overge
daan aan Joest Pauwels ten behoeve van Pauwels 
Gheruwijns.153 In 1523 droegen Staes Huijmans, en 
Dirick die Mollenaer (= kwartier 1878?) als voogd 
van Staes' kinderen bij Alijt Dirick die Mollenaersdr 
aan Huijman Peters en Huijman Diricks de hofste
de over met het nieuwe huis daarop en de akkers, 
van de halve heerstraat zuidwaarts, oost Lambert 
Huijmans Hofstede, west Philips Boijens hofstede. 
Waarborgen waren Jan Aert Yewens en Dirick die 
Mollenaer, elk voor de helft. Er volgde een schuld
bekentenis van 500 Rijnsgulden, waarvan nadien 
onder meer is afbetaald aan Gheruwijn Pauwels 
(= kwartier 468) .154 Of Aleyt inderdaad de moeder 
is geweest van Gerike Staesen is niet volledig zeker. 
Gheruwijn was nadien voogd over de weeskinderen 
van Claes Staesen.155 

940. Dirck Aen Dircks, heemraad Vrijhoeve 
(1530),156 kerkmeester Capelle (1540, 1545, 
1547, 1549-1550),157 deken St.Barbara-gilde 
Capelle (1527-1528, 1547),158 overl. tussen 
23-4-1555159 en 1-3-1557. 

Op 1 maart 1557 deelden de erfgenamen van Dirck 
Adriaen Dircks, met name Huijbrecht Hendricks 
Maes, Lambrecht Dircks met Hendrick (= kwartier 
470), zijn broers weeskinderen, en Adriaen Huij
brecht Dircks. Lambrecht en de weeskinderen kre
gen½ stuk land in Vrijhoeve, groot 2¾ geerden, met 
een weg of del naast de smid en 50 en 17½ Carolus
gulden uit de eerste betalingen die Tonis Adriaens 
Smit zal doen. Het restant daarvan tot roo Caro-

lusgulden moet gelijk door de drie staken worden 
gedeeld. Lambrecht en de kinderen kregen verder 
een kampje land in Vrijhoeve, 15 rentebrieven, een 
schuldbrief van 40 Carolusgulden en mét Adriaen 
Huijbrecht Dircks zes geerden land in Vrijhoeve, 
elke klucht twee geerden.160 In 1558 deelden ze 
goederen in Zuidewijn: Lambert, de kinderen van 
Heijnrick en Adriaen kregen samen zes geerden, 
oost de HG van Capelle, west Laurens Mattheeusz' 
erfgenamen. Lambert en de kinderen van Heijnrick 
ontvingen½ van 4½ geerde, oost Adriaen Anthonisz 
de oude en de jonge, west Gherit die Roij Wouters 
c.s. Alle erfgenamen kregen even veel in een stuk 
land, onverdeeld met Eelant Gielisz en Marij Gherit 
Peter Diericxs weduwe, oost de erfgenamen van Jan 
Ghijben, west IJken Willem Ariaens weduwe. 161 De 
jonge en oude Adriaen Anthonisz waren kinderen 
van Anthonis Diricks, die in 1523 Capelle onenig
heid had met Dirck Aen Dircks, zijn broers zoon, 
die beweerde dat zijn oom land gebruikte dat hem 
toekwam. Anthonis bezwoer dat dit niet het geval 
was , maar na meting bleek dat hij wel negen à tien 
roeden over de Oudestraat had bezeten dat zijn neef 
toekwam. 162 

1512. Willem Corstiaens,16J overl. vóór 4-2-1492, tr. 
1513. Jen Ariaen Jansdr, overl. tussen 4-8-1504 en 

14-5-1521. 

Op 4 februari 1492 droeg Willem Gherit Denisz aan 
Jen Ariaen Jansdr met haar kinderen een stuk erf 
over in Sprang.164 Nadien worden haar zoons Cor
stiaen en Willem herhaaldelijk genoemd. Willem 
zou schout van Sprang worden. Op 4 augustus 1504 
droeg Jen Ariaensdr, weduwe van Willem Corsti
aens, aan zoon Corstiaen Willems (= kwartier 756) 
de helft van een stuk erf met betimmering over. 165 

Willem kreeg bij de verdeling van het moederlijk 
goed in 1521 de hofstad waar hij woonde, van de Ou
destraat tot het Besoijens erf, west Gillis van Am
meroeijens hofstad en erf, en een akker land van de 
Oudestraat tot de dwarsweg, oost Boshuijsen, west 
Dries Mathijsz, waar Corst verder van afzag. 166 

151 . GAW, ra Zu idewijn 7, fo l. 83. 158. GAW, ra Capelle 52, fol. 278v, fo l. vimans: N. van Spaendonk en 

152. GAW, ra KI.Waspik 12, fo l. 196. 

153. GAW, ra KI.Waspik 11 , fol. 20. 

154. Idem, fo l. 338. 
155. GAW, ra KI.Waspik 12, fo l. 272v. 

156. GAW, ra Sprang 43, fol. 4. 
157. GAW, ra Zuidewijn 7, fo l. 77, ra 8, 

fol . 46v, ra Capelle 53, fol. 210v, 

269, 315. 

327, ra 53, fol. 273v. 
159. GAW, ra Capelle 53 , fol. 253v. 
160. GAW, ra Capelle 54, fo l. 11. 

161. GAW, ra Zuidewijn 9, fo l. 20. 
162. V. Wikaart (e.a.), Nyet dan Water 

ende wolcken , Tilburg 2009, pag. 

207. 
163. Zie voor verdere voorouders Gla-

A. Pijnenborg, 'Hamers' , in: De 

Brabantse Leeuw 54 (2005) , pag. 
77-86 , 173-180 (speciaa l ' Hamers 
uit Glavimans ', met: Willem Corsti 

aens Glavimans, Vl-b, pag. 177). 
164. GAW, ra Sprang 42, fol. 6ov. 

165. Idem, fol. 94v. 
166. Idem, fol. 186v. 
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1532. Peter Adriaens van Bommel, overl. na 22-
10-1504, 167 tr. (2) Juetken N.N. alias Juet van 
Bommel.168 

Zij hertr. vóór 29-2-1508 Adriaen Henrick 
Willemsz. 

Peter Ariaens van Bommel verkocht op 15 janu
ari 1498 aan Heijman Ariaens een stuk erf, van de 
dwarsweg, toebehorend wijlen Lenaert Willems en 
Ariaen Jansz noord tot de dwarssloot, oost Gillis 
van Ammeroeijen, west Aert Verdussen Jansz.'69 In 
1490 behoorde dit land aan Jan Claesz van Capel. '70 

Peter Adriaens had, behalve Gerijt (= kwartier 766) 
als zoon Adriaen, die jong overleed,171 Aert en Ghijs
bert. De laatste twee zijn met zekerheid kinderen van 
Juetken. 172 Juetke vermaakte in 1534 haar zoon Ghijs
brecht de bruikweer van al haar goederen, maar hij 
mag die niet verkopen. Ze moeten ter zijner tijd aan 
zijn kinderen komen die ze wel mogen verkopen, 
maar pas na hun 25e jaar, tenzij met toestemming 
van hun ooms Peter Ariaens, Heijnrick Ariaens en 
Gherit Peters van Bommel. '73 Peter Ariaen Henricks 
werd in 1541 vermeld als broer van Aert Peters. Peter 
was gehuwd met Thoenken Gerijt Petersdr, dochter 
van Gerijt Peters van Boemel.174 De erfgenamen van 
Adriaen Henrick Willems en Juetge, met name Pe
ter Adriaen Henricks , Peter Willems, gehuwd met 
Adriaentgen, Peter Henricks, mede vanwege broer 

Jacob Henricks, en Peter Adriaens als voogd van 
Willem, Hubert, Querijn en Aentgen Henricks, als
mede Willem Ghijsbrechts als erfgenaam voor het 
1/5° deel, deelden op 12 april 1549 de nagelaten goe
deren. Henrick Adriaens kinderen kregen vier grote 
hond dellen bij Beckers bank, onverdeeld met Ma
rijke Gerijt Smijts weduwe, Peter Adriaens en Gerijt 
van Bommel.•75 Gerijt ontbreekt bij de erfgenamen, 
zodat kan worden aangenomen dat hij uit een eer
der huwelijk van zijn vader stamde. 
In de jaren 1483 en 1485 werd in Sprang een Ariaen 
van Bomel genoemd als bezitter van een akker. •76 

Hij is mogelijk de vader van Peter. 

3026. Ariaen Jansz, heemraad Sprang (1451, 1452, 
1469, 1475-1476, 1480-1481), overl. na 
22-9-1481. 177 

Aert die Vos Jansz als man en voogd van Ariaen en 
Jen Ariaen Jansdr, weduwe van Willem Korstkens 
(= kwartier 1513, 1512), verklaarden op 3 maart 1492 
dat zij na het overlijden van hun vader Ariaen Jans 
samen waren bedeeld op een stuk erf, oost Roelof 
Dircxz, west Gillis van Ammeroeijen, strekkend van 
de Oudestraat tot het Besoijens erf. Aert die Vos had 
vervolgens deze helft overgedragen aan Jen Ariaens
dr.•78 

167. GAW, ra KI.Waspik 11 , fol. 26 . 171. GAW, ra Capelle 52, fol. 183v. 175. Idem , fol. 320v. 
168. GAW, ra Kl. Waspik 14, fol. 218v . 172. Idem en ra Capelle 53, fol. 115. 176. GAW, ra Sprang 42, fol. 33, 34, 40. 
169. GAW, ra Sprang 42, fol. 74. 173. GAW, ra Capelle 52, fol. 536 . 177. Idem , fol. 30. 
170. Idem, fol. 55. 174. GAW, ra Capelle 53, fol. 115. 178. Idem , fol. 66. 



RUBRIEI< Het portret van ... 
Herman der Weduwen & Tanna van Bloois 
M. van Langeraad 

Herman der Weduwen, geb. Dreischor r4-r-r799, landbouwer, overl. Dreischor r3-r-r888, zn. van Jo
hannes der Weduwen en Thona Doeleman, tr. Dreischor r-5-r822 Tanna van Bloois, geb. Dreischor r7-
6-r800, overl. Dreischor 7-5-r88r, dr. van Cornelis van Eloois en Maria van de Velde. 

Uit dit huwelijk zijn dertien kinderen geboren: Thona (1822-1874) , Maria (1824, jong overleden) , Johanna (1824, 
jong overleden), Maria (1824, jong overleden) , Johannes (1826-1907), Maria (1828 , jong overleden), Cornelis 
(1829-19u) , Joost (1832-1893) , Maria (1833 , jong overleden) , Maria Adriana (1835-1917) , Liza (1837-1918) , Adriaan 
(1839-1924) en Johanna (1842, jong overleden). 

Dit e chtpaar woonde en w e rkte op een boerde rij t e Dre is chor in d e W est s traat (nu nummer 21). Later woonde n z ij 

in de Zuidstraat naast de bakkerij (nu nummer 2 gedeeltelijk). 

De fotds van mijn betovergrootouders zijn vermoedelijk gemaakt tussen 1860 en 1870 door een onbekende (Zie
rikzeese?) fotograaf. 

1. Voor bijzonderheden/voorwaarden 
t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl , 
onder Gens Nostra. 
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TEUNIS EMMINK TRIJNTJE SCHOUTEN 

zn. van Christiaan dr. van Lubbert 
Emmink en Petronella Schouten en Trijntje 

Langeraar van Veeren 

boerenknecht, dienstmeid 
werkman 

ged. Laren (NH) ged. Laren (NH) 
(r.-k.) 10-4-1787 (r.-k.) 21-4-1797 

overl. Laren (NH) overl. Laren (NH) 
19-1-1836 31-10-1859 

tr. Laren (NH) I0-5-1833 

LUBBERTUS EMMINK 

dienstbaar, bakkersknecht, venter 

geb. Laren (NH) 14-2-1834 
over!. Amsterdam 26-12-1898 

18 19 
DIRK 

CLOOSTERMAN/ 
KLOOSTERMAN 

zn. van Gijs 
Kloosterman en Gijsje 

van het West 

werkman, scheepsjager, 
veehouder 

geb. Weesperkarspel, 
ged. Ankeveen 
(r. -k.) 8-2-1789 

overl. Muiden 21-7-1856 

HELENA BRIJAND 

dr. van Jan Brijand en 
Elisabeth Lelievelt 

ged. Amsterdam 
(r.-k. Boompje) 

2-10-1790 
over!. Muiden 9-2-1833 

tr. Amsterdam 27-11-1822 

JOHANNA KLOOSTERMAN 

geb. Muiden 30-3-1830 
over!. Amsterdam 18-8-1894 

20 21 22 

CHRISTIAN ANTONIA LUDOVICA WILLEBRORDUS ANNA MARi, 
HENDRIK 

MATTHESIUS 

zn. van Christian 
Hendrik Matthesius en 
Geertru ij Lindemans 

metselaar 

ged. Amsterdam 
(r.-k. Moses en Aäron) 

9-9-1797 
over!. A'dam 12-11-1 857 

HENRICA GOOSEN 

dr. van Henricus 
Goosen en Antonia 

Wieland 

dienstbode 

ged. Amsterdam 
(r.-k. Boompje) 

6-2-1811 
over!. A'dam 9-2-1865 

tr. Amsterdam 29-4-1840 

ANTONIUS HENDRIKUS 
MATTHESIUS 

steenhouwer 

geb. Amsterdam 22-3-1842 
over!. Amsterdam 13-3-1919 

JOANNES ALMER 

zn. van Joannes 
Baptista Almer en 
Cornelia Kerkeling 

schoenmaker 

geb. Amsterdam 
3-rt-1820 

overl. Amsterdam 
20-4-1895 

dr. van Gerrit 
Anna Blanke 

werkste 

geb. Amste 
30-11 -,8 

over!. Amstc 
17-10-18 1 

tr. Amsterdam 8-10-1845 

HELENA CATHARINA AU 

geb. Amsterdam 28-9-183 
over!. Amsterdam n-4-19< 

tr. Amsterdam 19-5-1858 tr. Amsterdam 6 -5-1863 

CHRISTIAAN THEODORUS PETRUS EMMINK MARIA HELENA CATHARINA MATTHESIUS 

behanger 

geb. Amsterdam 18-r-1865, overl. Amsterdam 30-5-1932 geb. Amsterdam 23-1-1875, overl. Amsterdam 2-n-rs 

tr. Amsterdam 6-6-1894 

CHRISTIAAN HUBERTUS MARIA EMMINK 

behanger, bediende in een tapijtenwinkel 

geb. Amsterdam 25-3-1898, overl. Hilversum 17-1-1974 

HERMANUS CHRISTIAAN MARIA 
(HERMAN) EMMINI< 

tr. Amst1 

kantoorbediende, zanger, radio- en televisiepresentator 

geb. Amsterdam 6-1-1927, overl. Laren (NH) 13-3-2013 



24 25 26 27 28 29 JO Jl 
K HESS ELI NG MAARTJE HUIJG HERMANUS HELMER CATHARI NA KOK HUIGE (HUGO) JAK TRIJ NTJE ZEN DVELD KLAAS WELBOREN JANNETJE (JOANNA) 

. van Lambert dr. van Gerbrand 
eling en Trijntje Pietersz Huijg en 
•irks Leuring Trijntje Hendriks Oijen 

wever 

1. Krommenie 

·. -k.) 7-1-1788 
rl. Krommenie 

31 -5-1836 

ged. Krommenie 
(r.-k.)15-4-1791 

over!. Krommenie 

28-5-1836 

tr. Krommenie 27-6-1819 

PIETER HESSELING 

wever 

geb. Krommenie 25-6-1825 
Jverl. Krommenie 12-1-1889 
tr. (2) Krommenie 6-5-1877 

Maartje Win ter 

" 

zn. van Cornelis 

Helm er en Marijtje 

Beukman 

schoenmaker, werkman 

ged. Wormerveer 

(r. -k.) 13-12-18ro 
over!. Wormerveer 

3-1-1842 

dr. van Gerrit Kok en 
Aafje van der Velden 

werkster 

ged. Purmerend 
(r.-k.) 9-2-1806 

overl. Wormerveer 

11-7-1875 

tr. Wormerveer 20-9-1835 

EVAHELMER 

dienstbode 

geb. Wormerveer 5-n-1836 
over!. Krommenie 22-9-1875 

tr. Krommenie 21-5-1865 

HERMANUS HESSELING 

IJ 

6 

rieksarbeider, olieslager, werkman aan de groentemarkt, 
winkelier 

zn. van Dirk Cornelisz 
Jak en Aagtje Huijge 

Hijmen 

boerenknecht, arbeider 

ged. Assendelft 
(r. -k.) 3-4-1800 

over!. Assendelft 
21-4-1835 

(SENTVELD/ 
ZENTVELD) 

dr. van Jan Zend veld en 
Antje Dekker 

ged. Egmond-Binnen 
(r.-k.) 26-3-1798 
over!. Assendelft 

11-5-1854 

zn. van Gerrit Klaasz 
Welboren en Jannetje 

Jans Koning 

wever 

ged. Krommeniedijk 
(r.-k.) 16-3-1791 

over!. Assendelft 
4-2-1870 

NUNNINK 

dr. van Arend Jansz 
Nunn ink en Maartje 

Klaas Brinkman 

ged. Assendelft 
(r. -k.) 22-11-1799 
over!. Assendelft 

2·II-I859 

tr. Assendelft 23-1-1835 tr. Assendelft I7-2-r822 

ENGEL JAK TRIJNTJE WELBOREN 

arbeider, wever, koopman spinster 

geb. Assendelft 17-6-1833 
over!. Krommenie 30-u -1917 

geb. Assendelft 14-4-1831 
over!. Krommenie 30-7-1879 

tr. (r) Velsen 14-2-1856 
Johannes Gerardus Pirovano 

tr. Assendelft 1-2-1863 

AALTJE JAK 

eb. Krommenie 29-8-1870, overl. Haarlem 28-rr-1936 geb. Krommenie 6-r-1869, overl. Krommenie 2r-r-r902 
tr. (2) Schagen 5-7-1902 Jacoba Ploeger 

tr. (3) Amsterdam 24-ro-r9r8 Aagje Henneman 
tr. Krommenie ro-7-1892 

ANNA MARIA HESSELING 

geb. Wormerveer ro-3-1900, overl. Hilversum 18-2-1986 
5-ro-1922 

15 

Samengesteld door Harmen Snel 
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Witeindelijk gevonden: een 
voorouder die zijn hoofd kwijt
raakte: Andtiies Schwartz in 1616 

Ton van Reeken 

De stamlijn van mijn vaders moeder, Anna Diederik, geboren te Rotterdam 27 augustus 1884 en overleden 
te Den Haag 25 november 1952 is gemakkelijk te volgen tot haar overgrootouders. Haar overgrootvader is 
Johannes Diederik (1771-1841), luthers gedoopt te Rotterdam op 10 februari 1771. Hij is koetsier evenals 
zijn vader en grootvader. Hij woont (what is in a name?) in de Karresteeg op nummer C177. Hij moet ook 
op Maastricht gereden hebben, waar hij Maria Catharina Turnau (1772-1847) ontmoet. Catharina is het jaar 
ervoor wees geworden en ze trouwen in Rotterdam op 5 mei 1799. Aan de naam Turnau is al te zien dat 
die niet Nederlands is. Haar ouders zijn Anna Maria Hupkens, gedoopt te Maastricht' (NG) op 25 mei 1738, 
en stadsburgemeestersbode J(oh)an Hendrik Turnau, gedoopt te Maastricht (NG) op 18 september 1740. 
Ze zijn sinds 2 juni 1749 burger van Maastricht toen zijn vader het hele gezin liet inschrijven. Zijn vader, 
Gerhard Turnau, is inderdaad geen Maastrichtenaar, maar komt uit Duisburg a/d Rijn (D) waar hij circa 
1709 geboren zal zijn want in 1749 zei hij 40 jaar oud te zijn. Gerhard is 'goetkramer' van beroep. Dus hij 
had een winkel of kraam met stoffen. Maar Gerhard is ook aangesteld als bode van den Hoogen Gerechte 
in Maastricht. De zoon heeft het bezorgen van brieven en exploten dus van zijn vader afgekeken. Daarvoor 
is een vertrouwd, handig en niet bang persoon nodig. Blijkbaar is Gerhard dat. Hij trouwt in Maastricht op 
30-jarige leeftijd met de zes jaar jongere Johanna Maria Bijlevelt. Haar ouders komen uit Zuid-Holland, 
vermoedelijk Den Haag. 

Johan Hendrik Turnau (1740-1787) komt dus uit een 
gezin waarvan de vader ook bode van het Gerecht is 
geweest. Uit die kringen komen ook de ouders van 
zijn vrouw Anna Maria Hupkens (1738-1783) . In te
genstelling tot de meeste Maastrichtenaren met de 
naam Hupkens die katholiek zijn, is de familie van 
Anna Maria protestants. In die kerk komt de fami
lie Tumau ook. Dat moet ook wel, omdat in die tijd 
katholieken in Nederland en ook in Maastricht geen 
bestuursbaantjes kunnen krijgen. Daar kan hij be
vriend geraakt zijn met de 'bode van de Edel Acht
baren Raedt dezer stadt' Dionijs Hupkens, de vader 
van de genoemde Anna Maria Hupkens. Ook mo
gelijk is dat de beide kinderen elkaar na het uitgaan 
van de dienst zijn opgevallen. Maar er is nog een 
derde mogelijkheid. De vrouw van Dionijs (spreek 
uit: Dio nies) , Anna Elisab e th P e tters, kom t uit Burt-

scheid en dat is nu een wijk van Aken. Dus spreken 
zowel Anna Elisabeth als Gerhard het Rheinlandse 
plat en dat verbroedert natuurlijk gemakkelijk. De 
ouders van Anna Elisabeth zijn Peter Petters, gebo
ren circa 1648 te Burtscheid (D), en Elisabeth Werz. 
Beiden zijn, gereformeerd gehuwd te Vaals 2 op 2 de
cember 1694. Van Peter is zijn geloofsgetuigenis te 
Vaals op 29 april 1666 aangetekend. Hij is tussen 
1707 en 1713 gestorven. 

De Maastrichtse kwartieren van Maria Catharina Tur
nau zijn: 

1. Maria Catharina TURNAU, geb. Maastricht (NG) 
4-n-1772, overl. Rotterdam 9-1-1847, tr. Rotterdam 
(NG) 5-5-1799 Johannes DIEDERIK, ged. Rot
terdam (luthers) ro-2-1771, koetsier, overl. Rotter
d am n -2 -r84 r. 

1. Maastricht is Maastricht Brabant (dit 
tegenover Maastricht Luik). Een deel 
va n Maastricht viel onder het gezag 
va n de Hertog va n Brabant en een 
deel viel onder de Prins-Bisschop van 
Luik. Dat noemt men de tweeherig
heid van de stad. Een nieuwgebo
rene kreeg de 'nationaliteit' van de 
moeder: Brabants of Luiks en dat 
staat ook aangetekend bij de doopin-

schrijving. Maastricht had dan ook 
een raad waarvan de helft Brabants 
was en de andere helft Luiks. NB: om 
dat gezag niet al te zeer bij interne 
Maastrichtse zaken te betrekken, 
werd meestal een compromis gevon
den voor politieke vragen, want bij 
een patstelling moesten die Heren 
eraan te pas komen en dat gaf meer 
narigheid. Maastricht was vanwege 

die tweeherigheid ook de enige stad 
in de Republiek waar man en vrouw 
niet verplicht waren altijd (eerst) voor 
de dominee te trouwen, zoals elders 
in de Republiek. 

2. De doop- en trouwboeken van Vaals 
zijn zowel in het archief van Maas
tricht als in dat van Aken in te zien. 



2. J(oh)an Hendrik TURNAU, ged. Maastricht (NG) 
18-9-1740, burger van Maastricht 2-6-1749, stads
burgemeestersbode (1763-1787), begr. Maastricht 
14-5-1787, tr. Maastricht (NG) 17-9-1769 

3. Anna Maria HUPKENS, ged. Maastricht (NG) 
25-5-1738, begr. Maastricht 27-8-1783. 

4.Gerhardus TURNAU/TOURNEU(RO), geb. 
Duisburg a/d Rijn (D), borger van Maastricht 
op 2-6-1749 (40 jaar) , 'bode van den Hoogen 
Gerechte alhier' (= Maastricht) (1735-1778), 'goet
kramer' (1739) , begr. Maastricht 15-1-1778, tr. 
Maastricht (NH) 13-12-1739 

5. Johanna Maria BIJLEVELT, ged. Maastricht 
(NG) 25-8-1715, begr. Maastricht (St. Janskerk, 
eigen graf) 8-10-1755. 

6. Dionijs HUPKENS, ged. Maastricht (NG) 30-
8-1699, 'bode van de Edelen Achtbaren Raedt 
dezer stadt' (= Maastricht) vanaf eedsaflegging 
(7-3-1728 t/m 1784),J begr. Maastricht 24-4-
1784, tr. Maastricht 26-10-1729 

7. Anna Elisabeth PET(T)ERS/PITTERS, geb. 
Burtscheid (D) , ged. Vaals (NG) 26-9-1699 , 
begr. Maastricht 30-6-1744. 

ro. Hendrik BIJLEVELT, verm. ged. 's-Gravenhage 
(NG, Groote Kerk) 29-8-1685, borger Maastricht 
15-12-1710 (26 jr.), 'goetcramer' (1710), ouder
ling St. Janskerk, begr. Maastricht 23-8-1741, tr. 
Maastricht n-10-17n 

11. Catharina VAN RIJCKELT, ged. Eijsden (NG) 
27-n-1678. 

12. Urbanus HUPKENS, ged. Maastricht (NG) 15-9-
1669, begr. Maastricht (NG) 23-7-1744, tr. Maas
tricht 12-12-1694 

13. Catharina FRANCOT, verm. ged. (als Cathrina 
Francken) Maastricht (NG) 17-4-1667, begr. 
Maastricht n-2-1740. 

14. Peter PET(T)ERS/PITTERS, geb. Burtscheid (D) 
ca. 1648, geloofsbelijdenis NG Vaals 29-4-1666, 
overl. tussen 1707 en 1713, tr. (r) Vaals 25-6-1670 
Catharina ERNST (uit Burtscheid) ; tr. (2) Vaals 
2-12-1694 

15. Elisabeth WERZ, geb. Körrenzig (Kreis Jülich, 
D) ca. 1670/5, overl. na 1729. 

22. Johan VAN RIJCKELT, uit Maastricht. 
23 . Jeneken GIESEN/GHIJSEN, uit 's-Gravenhage. 
24- Dionijs HUPKENS , uit M aastricht . 

25. Catharina DELRE(EN) , uit Geertruidenberg. 

Wat Werz betreft, is niet meer gevonden dan dat Eli
sabeth de dochter is van Henrich Werz, ook Wirtz 
geschreven, en van Figen (= Sophie) Sieben (ook Sy
ben geschreven) , die in 1670 in Wickrathhahn zijn 
getrouwd, maar in Körrenzig (in het land van Jülich) 
zijn gaan wonen. Daar was Henrich omstreeks 1645 
geboren. Hij is daar in 1703 ook gestorven, aldus Fa
mily Search. Elisabeth moet daar omstreeks 1670/5 
zijn geboren. Zij is gestorven na 1729. Family Search 
vermeldt een zus van haar, Maria, geboren in 1672. 
De doop van Elisabeth is niet gevonden. Elisabeth 
was de tweede vrouw van Peter. Peter was eerder ge
trouwd (Vaals 25 juni 1670) met Catharina Ernst uit 
Burtscheid. Bij zijn eerste huwelijksinschrijving in 
1670 zijn zijn ouders genoemd en bij zijn tweede in 
1694 haar ouders. 
De ouders van Peter Petters zijn de hieronder bij 
hun ondertrouw genoemden. Zij tekenden aan te 
Vaals in de gereformeerde kerk op 9 mei 1647, dus 
nog voor het einde van de 30-jarige oorlog c.q. de 
Vrede van Munster. 

Dus het vervolg is: 
28. Abraham PIEROT 'pijrod groos Johan sohn', 

geb.ca. 1625, overl. vóór 3-5-1671, tr. Vaals (NG) 
9-5-1647 

29. Anna Petersdochter SCHWARTZEN, uit Fran
kenthal. 

30. Henrich W(E/ l)RTZ, geb. Körrenzig ca. 1645, 
overl. ald. 1703, tr. Wickrathhahn 1670 

31. Figen (= Sophie) SIEBEN/SYBEN. 

De plaats Frankenthal werd eerst gezocht in de om
geving van Aken en inderdaad is daar in Stolberg 
een huis Frankenthal, maar daar werden geen ge
gevens van Anna Schwartzen gevonden. Met dank 
aan de heer Peter Peusquens te Karlsruhe, kan nu 
worden vermeld dat hier met Frankenthal de plaats 
in de Palts bij Ludwigshafen is bedoeld. Hij meldde 
dit feit naar aanleiding van mijn artikel in het tijd
schrift Genealogie zonder Grenzen waarin de vraag 
naar d e h e rko m st van Anna w e rd g est eld. D e h eer 
Peusquens gaf meteen ook haar doop en ouders er-

3. Hij moet dus in zijn functie op 3 juli 
1747 de Slag bij Lafelt (een hoog
vlakte nu in België, maar liggend 
tegen het Maastrichtse aan) tussen 
de Franse troepen en de Oostenrijkse 

troepen bijgestaan door troepen van 
de Nederlandse Republiek, Engeland 
en Rusland, hebben meegemaakt. 1 n 
de slag gewonnen door de Fransen 
vielen circa tienduizend doden . 
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bij . Het bleek dat hij zich herinnerde in de biblio-· 
theek van Karlruhe haar naam ooit gelezen te heb
ben. Dat was in het doopboek van Frankenthal dat in 
druk is gepubliceerd. Zijn brief leverde derhalve de 
volgende kwartieren op: 
29. Anneke SCHWARZ, ged. Frankenthal (geref.) 

30-n-1615. 
58. Peter Andrieszoon SCHWARZ, geb. Aken ca. 

1590, tr. Frankenthal 14-3-1615 
59. Anna Jacquesdochter LE MONIER, verm. geb. 

ca. 1591.4 
n6. Andries SCHWARZ, burger van Aken. 
rr8. Jacques LE MONIER, goudsmid, burger van 

Frankenthal en eerder van Brugge-5 
Letterlijk staat er in dat doopboek (folio 333): 'Pieter 
Schwaertz Andries burger tot Aken echtelijke zoon 
en Anneken Le Monier Jacques burger alh. dochter' . 
Dit echtpaar krijgt de volgende kinderen, allen ge
doopt de Frankenthal: 
r. Anneken, ged. 30-n-1615 (peter haar grootvader 

Jacques samen met Anneken huisvrouw van Mr. 
Joachim Bruininx, fol. 78); 

2. Catharina, ged. 27-7-1617 (meter haar tante Maria 
huisvrouw van Cornelis Wilix samen met Pieter 
de Leine, fol. 83) ; 

3. Andries , ged. 4-5-1619 (letterlijk als volgt: 'An
dries Schwartz, zoon van Pieter en Anneken 
Mensier' (moet zijn: Le Monier) , getuige onder 
meer Pieter Ortman, burger tot Aken, fol. 89v). 

4. Pieter, ged. 13-3-1621 (fol. 96). 

Deze gegevens komen uit hetzelfde (getranscribeer
de) doopboek maar dan uit het exemplaar dat zich 
in de bibliotheek van de Luikse Universiteit bevindt. 

Met deze nieuwe gegevens kon voor Andries 
Schwarz weer verder in Aken gezocht worden. Een 
bezoek aan het Stadsarchief aldaar leverde echter 
de teleurstellende mededeling op dat door de stad
brand in Aken van 1656 de meeste archiefstukken 
van daarvoor toen waren verbrand. 
Doordat ik ook lid ben van het Westduitse Gezel
schap voor Familiekunde (WGfF) en daar op een bij
eenkomst vragen kunnen worden gesteld, kwam de 

heer Baurmann uit Aken de keer daarna met kopieën 
uit Will Hermanns, Erzstuhl des Reiches, Aken 1951, 
waarin melding werd gemaakt van de terechtstelling 
van ene gereformeerde Andries Schwarz uit Aken die 
op 3 december 1616 op de markt in Aken is onthoofd. 

De terechtstelling op de markt te Aken op 3 december 
1616 (ets) 6 

De vraag is natuurlijk: is deze Andries Schwarz de 
vader van Peter? Ook al zijn de reformatorische 
doopboeken uit de betreffende tijd er niet meer, het 
bewijs is op meer manieren bijeen gezocht. Een 
rno% bewijs is er echter niet. Voor de stelling spre
ken de volgende feiten: 
a. Uit het navolgende relaas blijkt Andries net als 

zijn zoon in Frankenthal gereformeerd te zijn, 
wat in Aken toendertiijd verboden was, tenminste 
de openlijke belijdenis ervan; 

b. Uit een ander document in bezit van de evan
gelische gemeente bleek de onthoofde Andries , 
vrouw en kinderen te hebben; 

c. In een document in het stadsarchief van Aken (dat 
er dus toch nog bleek te zijn!) staat zijn beroep als 
lijnenwaadkrämer. Voor dat beroep moest je burger 
zijn. Dus de onthoofde Andries was ook burger; 

d. Peter Schwarz bevindt zich in 1615 in Fran
kenthal, destijds een plaats voor gereformeerde 
geloofsvluchtelingen. 

4. Jacques Le Monier komt met zijn 
vrouw Grietken vóór 14-10-1582 aan 
in Frankenthal, waar hij op die datum 
zijn zoon Peter laat dopen door de 
Vlaamse dominee Peter Dathenus. 
Op 28-11-1583 laat hij daar zijn 
echtelijke geboorteakte van de stad 
Brugge zien. Grietken is overleden 

(tweede huwelijk van Jacques). Hoe
wel Jacques tussen 1582 en 1615 (het 
jaar van zijn overlijden) meer dan 50 
keer wordt vermeld in Frankenthal , 
ontbreken daar vermeldingen van 

Ik neem aan dat in die periode ook 
beide dochters zijn geboren. Uit dit 
eerste huwelijk zijn dan in totaal acht 
kinderen geboren . 

5. Jacques' tweede vrouw overlijdt 
(kinderloos) nog vóór 21-7-1597 want 
Jacques hertrouwt op die dag met 
Elisabeth 'Betteken' Ackerman(s) die 
hem nog zeven kinderen schenkt. te Frankenthal tussen 23-9-1594 (zij 

is dan doopgetuige) en 12-2-1595 

dit echtpaar tussen maart 1589 en 
eind 1592 en ook ontbreken daar de 
dopen van hun dochters Maria en 
Anna. Waar zij in die periode hebben 
gewoond, is mij nog niet bekend. 



Ergo: de onthoofde Andries Schwarz zal ook de va
der van Peter geweest zijn. Waarom zou Peter an
ders gevlucht zijn naar Frankenthal? Met een zoon 
in de huwbare leeftijd die trouwt met een vrouw ge
boren rond 1591, zal vader Andries in 1615 minstens 
50 jaar zijn, dus geboren zijn vóór 1565. 
Deze voorouder werd onthoofd als een van de drie 
aanvoerders van een groep van circa 200 Akense ge
reformeerden die in juli 16n gewapenderhand het 
Akense raadhuis (op de afbeelding het grote gebouw 
in het midden) hadden ingenomen en de katholieke 
Raad gevangen hadden gezet, totdat aan hun eisen 
voor de vrijlating van gevangen gereformeerden en 
een eigen kerk en school nu eindelijk eens werd 
voldaan. Ook werd in het Jezuïetenklooster huis ge
houden vanwege de anti-protestante houding van 
de Jezuïeten in Aken en hun ondemocratische poli
tieke invloed in de stad. Daarbij werden ook enkele 
mensen verwond en zaken kapot gemaakt. Andries 
is dus niet onthoofd omdat hij gereformeerd was, 
maar vanwege die acties. Een van hun acties was de 
afzetting van de katholieke Raad van de (toen nog 
onafhankelijke) rijksstad Aken en de verkiezing van 
een nieuwe Raad met ook protestanten. Dat werd 'de 
onkatholieke regering' van Aken genoemd. Dat was 
een doorn in het oog van de katholieke Habsburgse 
Duitse keizer Mathias die vreesde voor een sneeuw
baleffect. Daarom stuurde hij een leger van 20.000 
Spaanse soldaten onder leiding van generaal Spi
nola naar Aken om aan de ketterij daar een eind te 
maken. Eind augustus 1614 werd Aken ingenomen. 
De protestantse Raad had tevergeefs hulp gevraagd 
van omringende landen. 
Vele gereformeerde Akenaren waaronder twee 
van de drie leiders, Mathias Schmetz en Andries 
Schwarz, werden in 1614 gevangen genomen en op 
de genoemden na voor eeuwig uit Aken verbannen 
met achterlating van hun geld en goederen. De be
langrijkste van de drie leiders , de in 16n aangestelde 
gereformeerde burgemeester Johan Kalckberner zag 
kans te vluchten naar het naburige Jülich waar hij 
welkom was. Na een groot proces met veel rooms
katholieke hoogwaardigheidsbekleders werden 
de drie leidende 'raddraaiers' tot de dood door het 
zwaard veroordeeld. Voor de (virtuele) onthoofding 

van de ontvluchte Kalckberner werd op de Akense 
markt een zuil opgericht die er tot de Franse inval in 
1796 is blijven staan. Op de afbeelding hiervoor is 
het de rechter zuil. Nog vandaag is de plek waar die 
zuil op de markt heeft gestaan te vinden. 
De confiscatie van geld en goederen van al die 
veroordeelden kwam het nieuwe katholieke stads
bestuur ook niet slecht uit, want dat proces met 
overnachting van al die hoge rechters kostte de stad 
veel geld. De rekening beliep 40.000 goudguldens. 
Daarvan konden toen 800 mensen minstens een 
jaar goed van leven. 

Van de onthoofding van Mathias Schmetz en An
dries Schwarz bestaat ook een ooggetuigenverslag. 
Een gedeelte daaruit:7 
Er staat te lezen: 

"Nach diesem is Andries Schwartz auch auff 
das stancket 
getreden Und die Jesuwiten Und andere 
Paffen haben auch 
aenstondt omme Ihm gestanden Und Ihm 
auch das hultzene 
Creutzgen willen langen maer sij aenstondt 
abgeschlagenn 
Und gesacht selber zu Gott zu pitten Und 
hette mit Innenn 
nicht zu doen maer als ein falsch gebreutzell 
sich auch alzijt 
bij Ihm gehaldenn, also das ehr sein gebedt 
zu Gott dem Allemechtigen [<leet.]" 

dan volgt op de volgende bladzijde nog: 
"<leet. Und der Jesuwiter neben Ihm ginge 
sitzen, maer ehr 
en achtet es nicht sonder blieb 
standthafftigh biss das ehr 
hingericht wardt vom Leben zum Todt." 

6. De ets komt uit: Uwe Rieke-Braun 
(Hg.), Protestanten in Aachen • 200 

Jahre frangelische Annakirche; ein
hard, Aachen 2003; pag. 82. Die 
komt uit: Hermann Friedrich Macco, 
Die reformatorischen Bewegungen 
während des 16. Jh. in der Reichsstadt 
Aachen, Leipzig 1900, pag. 73 . 

7. De tekst komt uit: Willem Bax, Het 
protestantisme in het bisdom Luik en 
vooral te Maastricht 1557-1612, Den 
Haag 1941, dissertatie; pag. 495. Hij 
heeft het uit: Het manuscript Thissen, 
eigendom van Dr. Will Hermanns 

adres : Archivaris Johannes Wever, 
Archivauskunft im Ev. Kirchenkreis 
Aachen, Rosentalstrafse 36 c, 52159 
Roetgen, Deutschland) . 

te Aken (aanwezig in het archief 
van de evangelische kerk van Aken, 
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De tekst is half Duits, half Nederlands omdat men 
in Aken toen nog gewoon dialect schreef. Er staat: 

'Na dezen [d.w.z. na Mathias Schmetz] is 
Andries Schwarz ook op het schavot 
gestapt en de Jesuieten en andere Papen zijn 
ook 
meteen om hem heen gaan staan en hebben 
hem ook het houten 
kruisje willen aanreiken maar dit werd 
direct afgeslagen 
en hij zei zelf tot God te bidden en met hen 
niets 

van doen te hebben maar dat zi j zich 
voortdurend als een vals gebroed 
bij hem hadden opgehouden, dus deed hij 
zijn gebed tot God den Almachtige. 
En de Jesuiet ging naast hem zitten, maar 
hij 
lette er niet op en bleef vastbesloten totdat 
hij 
geexecuteerd werd en stierf.' 

En zo werd een voorouder gevonden die zijn hoofd 
kwijtraakte. 

a D e Fra n se Maa rschalk Maurits van Saksen tijden s d e S la.g bij Lafelt, 3 juli 1747 
z 
0 

~ ., 
N 
g 

w ., ., 
(lQ ., 
::, 

(IQ 

a, 
00 



R UB RI EI< Het portret van ... 
Tjitze Hommes Huitema & Baukjen Jacobs Slotsma 
Sjoerd Huitema 

Tjitze Hommes Huitema, geb. Hommerts 14-3-1804, boer, overl. Jutrijp 2-3-1876, zn. van Homme 
Foppes Hoitema en Froukjen Halbes ,2 tr. (r) Wymbritseradeel 4-6-1829 Jeltje Wiebes Cnossen , geb. 
Hommerts 22-2-1807, overl. Jutrijp 8-2-1830, dr. van Wybe Wybes Cnossen en Reinskjen Johannes 
Rudolphi;3 tr. (2) Wymbritseradeel 29-5-1832 Baukjen Jacobs Slotsma, geb. Abbega 9-r-r8n, overl. 
Jutrijp 22-3-1876, dr. van Jacob Johannes Slotsma en Neeltie Teades Walma. 

Uit het tweede huwelijk zijn tussen 1834 en 1854 te 
Jutrijp tien kinderen geboren, die allen later trouwen. 
Naast deze tien kinderen zijn er 60 kleinkinderen, 
179 achterkleinkinderen en 420 achterkleinkinderen 
bekend. Van Tjitze is bekend, dat hij rond 1830 diverse 
kortebaan wedstrijden heeft gewonnen, of in de prijzen 

viel. 4 Zijn broer Halbe Huitema was hem vaak de baas . 
Tjitze en Baukjen zijn mijn betovergrootouders. 

1. Voor bijzonderheden/voorwaarden 
t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv. nl, 
onder Gens Nostra. 

De fotds zijn vóór 1876 gemaakt, waarschijnlijk in 
Sneek. 

2. S. Huitema, ' Huitema-Gerbrandy', in: 
M. Kist (e.a., red.), Friese Kwartieren. 
Kwartierstaten uitgegeven door leden 
van de NGV Afdeling Friesland, 
Leeuwarden 2005, pag. 132-133. 

3. C.F. Cnossen , Cnqssen-Knossen. 
Geschiedenis van een Friese familie , 
Oosterend 1988, pag. 665. 

4. ). en M. Castelein, 'Op iiz'ren 
wjukken', in samling iisfeiten, oan't 
1856 ta , [Hu izum] 1936. 
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Gens Data 
Voor deze rubriek in aanmerking komende artikelen hebben als bindende factor het gegeven dat zij iets met digitale 
ontwikkelingen resp. wetenswaardigheden met betrekking tot de genealogie van doen hebben. Bijdragen kunnen 
per e-mail worden aangeleverd op het adres info@ngv.nl ter attentie van Wim Schol 1, onder vermelding van 'rubriek 
Gens Data' . 

Recensie Voorouderpuzzel 
J. Hofland-Poot, 's-Gravenhage 2013 

Voorouderpuzzel is een iBook en het eerste iPad 
boek over genealogie. Daarmee is er eindelijk een 
boek op de iPad over genealogie voor de Nederland
se stamboomonderzoeker. De beginner, maar ook 
de reeds gevorderde genealoog vindt hier digitaal 
op een aangename en snelle wijze de weg door het 
Nederlandse onderzoekland. Met actieve links naar 
veel genealogische sites is men meteen op de plek 
van het gewenste onderzoek, hierdoor is het boek 
met honderden pagina's uitgebreid. 
Het boek bestaat uit maar liefst 22 hoofdstukken 
met titels als: De schoenendoos, Aan de muur, Per
soonskaarten, Bidprentjes, Krantenknipsels, Be
graafplaatsen, Burgerlijke stand, Bevolkingsregister, 

Bij de kwartierstaat van 
Piet Römer [1928-2012] 

Arie Jan Stasse 

Piet Römer (1928-2012) groeit te Amsterdam op 
in een kansarm gezin met acht kinderen. Via ama
teurtoneel zonder opleiding wordt het vanaf zijn 
24st0 menens. Zijn eerste rol heeft Piet in 1952 bij 
De Witte Vogel en in de jaren daarna pakt hij als 
freelancer bijna alles aan wat op zijn pad komt: van 
Shakespeare tot Harold Pinter tot werken voor de 
televisie en later ook een twintigtal filmrollen . Hij 
laat een groot en veelzijdig oeuvre na op toneel, te
levisie en film. Brutaal in comedy's als Stiefzoon «l 
Zoon (r963-r967) of Citroertlje met suiker, maar even 
makkelijk innemend en bedachtzaam als inspecteur 
Jurriaan de Cock ('met c-o-c-k') in de populaire poli
tieserie Baanijer (tussen 1995 en 2006). Piet speelt 
bijvoorbeeld 16 jaar lang de rol van hoofdpiet naast 
Sinterklaas. 
Hij ontvangt drie Gouden Televizier-Ringen (één 
voor Stiefzoon Cl[ Zoon, één voor 't Schaep met de 5 
Pooten en één voor Baanijer) en wordt in 2007 ere-

Volkstellingen, Archieven, VOC-opvarenden, Dopen 
Trouw en Begraven, Familiewapen, Genealogische 
software, enz. 
De schrijfster Jacqueline Hofland-Poot, bekend van 
haar vele lesboeken over het stamboomprogramma 
GensDataPro, heeft hier al haar kunnen en kennis 
tentoongespreid, zodat iedere beoefenaar van genea
logie zijn of haar voordeel daarmee kan doen. 
Voor de prijs van € 1,99 heeft u een goed digitaal 
genealogische handboek op uw iPad staan. Ga dan 
op uw iPad naar iBooks, tik in de titel 'Voorouder
puzzef en tik op KOOP. Een aanrader. 

H. Veerkamp, Gouderak 

burger van Amsterdam. Piet heeft samen met Adèle 
Bloemendaal en Leen Jongewaard drie hits op zijn 
naam: We benne op de wereld om mekaar te helpen, 
Het zal je kind maar wezen en Als je mekaar niet ver
trouwen kan (allemaal uit 't Schaep met de 5 Pooten). 
Piets tweelingbroer is Paul Römer (1928-2007), ca
meraman en televisieregisseur (onder andere van 
Sport in Beeld en Studio Sport). 
Met zijn vrouw Penien heeft Piet vijf kinderen, te 
weten: Anne, Han, Peter, Bart en Paul, deels ook ac
teur. Zijn kleinzoon Thijs trouwt Katja Schuurman. 

Bronnen 
- M. Boers, 'Parenteel van Andreas Liegois' , in: Gens 

Nostra 65 (20w) , pag. 86-91. 
- Sino, in: H. Leune, Repe1torium van personen in 

en nabij de Scheldeforten Lillo en Liejkenshoek, 1585-
1786, deel 2c, Brussel 2006 en Algemeen Politieblad 
1881, pag. 403 : Sino, Jacobus. 
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HENDRI K (J OHAN GEERTRUIDA JACOB LE ALEIDA 
HENDERICH) WILLEMS EN BRUNIER/ BARTHA MARIA 

RÖMER BRUINIER KELLERMAN 

zn. van Peter Römer dr. van Derk zn. van Jacob Ie dr. van Johann 
en Geertru ida Willemsen en Brunier en Helena Casper Henrich 

Kalekamp Berendina Rutgers Jenssing Wilhelm Kellermann 
en Bartha (Ida 

Bartha, Ida Martha) 

landbouwersknecht, 
metselaar 

zeeman 

van der Maaden 
(Maade, Maden) 

tapster 

geb. Amsterdam 
20·12•J820 

over!. Zunderdorp 
ged. Werth (D) 

8-6-1794 
overl. Doesburg 

2-2-1834 

ged. Doesburg 
3-7-1791 

over!. Doesburg 
21 -2-1834 

geb. Papenborg (gem. Nieuwendam) 
(Hannover) 8-4-1805 28-5-1867 

over\. Buiksloot tr. (2) Nieuwendam 
23-12-1846 24-4-1851 Pieter Ruig 

tr. Doesburg 26-u-18r4 tr. Amsterdam 1-9-1841 

4 
PETRUS RÖMER HELENA CATHARINA 

LE BRUNIER 

agent van politie 

geb. Doesburg 9-8-1833 geb. Amsterdam 20-6-1842 
over!. Amsterdam 26-9-1906 over!. Amsterdam u -7-1923 

tr. Amsterdam 9-ro-1872 

HENDRIK DIRK RÖMER 

besteller, petroleumventer 

geb. Amsterdam (Ev.-L) 20-6-1885 
overl. Amsterdam 14-3-1947 

2 

12 13 14 15 
JACOB(US) SINO MA RI A PETRUS HELENA MA RI A 

CATHARINA LJCOY 
(LI ESOY) 

zn. van Jacques dr. van Maurice/ 
(J acob) Sino (Suno) Mauriti us Liesoij/ 
en Maria Barbera Liesoy en Maria 

(Barbara) Marchant/ Petronella 
Marchaud/Marchand Vacarezza/van 

Carezza 

vioolspeler en muzikante 
dansmeester 

geb. Schoonhoven geb. Doorn ik (B) 
18-12-1819 7-1-1821 

over!. Amsterdam overl. Amsterdam 
u-5-1892 19-2-1893 

tr. Bergen op Zoom 27-u-1845 

6 
ANTOINE SINO 

violist, muzikant, directeur 
Nederlandsche Salon Cape! van 

Amsterdam 

BERNARD US VAN VAN DER HOEK 
DER LAAR 

zn. van Antonie dr. van Gijsbert van 
van der Laa r en den Hoek en Anna 

(Joh)anna Ma ria Maria Knapen 
van Lis 

schoenmaker 

geb. Leiden 22-

6-1838 
over!. Haarlem 

7-4-1893 geb. Haa rlem 
tr. (2) Haa rlem 2-3-1839 

14-4-1880 Maria over!. Haa rlem 
Petronella Dudink 9-12-1879 

tr. Haarlem I0-5-1865 

ANNA CATHARINA 
VAN DE(R) LAAR 

geb. Goes zr-9-1864 geb. Haarlem 28-2-1866 
over!. Amsterdam ro-4-1945 over!. Amsterdam ro-r-1950 

tr. Haarlem 31-5-1893 

MARIA CATHARINA (VAN DE LAAR) SINO 

geb. Utrecht (r. -k. ) 15-12-1890 
(erkend bij huwelijk ouders) 
overl. Am sterdam 27-1-1967 

tr. Amsterdam 8-ro-1913 

PETRUS (PIET) RÖMER 

kolenboer, acteur 

geb. Amsterdam 2-4-1928, overl. Amsterdam 17-1-2012 
tr. 4-12-1946 Penina (Penien) Siebers, geb. 13-12-1927 

Samengesteld door Arie Jan Stasse, m.m.v. M. Boers, Frans Thorissen en R.F. Vulsma ('i") 
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NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

Mededelingen 
REDACTIE: Thijs van Veen 

Bijlage Gens Nostra 68 (2013) mei Nr. 377 

Robert Philippo nieuwe NGV-voorzitter 

RoelofVennik (links) draagt de voorzittershamer over 
aan Robert Philip po (foto Thijs van Veen) 

In de Algemene Vergadering van de NGV op zaterdag 
20 april 2013 in Utrecht werd Robert Philippo gekozen 
als nieuwe voorzitter van de NGV. Hij volgt RoelofVen
nik op die in december 2012 zijn aftreden in de eerst
komende AV had aangekondigd. De 59-jarige Roelof 
Vennik kreeg bij zijn aftreden de gouden speld van de 
NGV uitgereikt door secretaris Marius Krooswijk. 

Voor de functie van voorzitter hadden Hans Duit
genius (zittend hoofdbestuurslid, vicevoorzitter) en 
Robert Philippo zich kandidaat gesteld. Nadat beide 
kandidaten elk twee minuten de tijd kregen om zich te 
presenteren, kregen de afgevaardigden de gelegenheid 
hun stem uit te brengen. Dit is een gewogen stemming, 
dat wil zeggen dat het aantal stemmen per afgevaar
digde gelijk is aan het aantal leden van zijn of haar af. 

deling. Van de in totaal 8955 
uitgebrachte stemmen waren 

er 1355 (15%) blanco, 6145 
(69%) voor Robert Philippo 
en 1455 (16%) voor Hans Duit
genius. Robert Philippo is ge
boren op II mei 1946, woont 
in Hardinxveld-Giessendam, 
is lid van de NGV-afdelingen 
Kennemerland en Rijnland, 
en is voorzitter van de NGV
D NA-adviescommissie. 

Marius Krooswijk was in 

deze A V volgens rooster af. 
tredend en herkiesbaar. Hij 
werd herkozen. Hans Bauer 
uit Dreumel werd gekozen 
als nieuw hoofdbestuurslid 
en Hans Duitgenius trad, 
na zijn verloren race voor de 

functie van voorzitter, af als lid van het hoofdbestuur. 
De gemiddelde leeftijd van de hoofdbestuursleden is 
gestegen: Robert Philippo (1946) en Hans Bauer (1940) 
kwamen in de plaats van RoelofVennik (1954) en Hans 

Duitgenius (1948) . 
Het hoofdbestuur heeft Henriëtte Hardeman be

noemd tot adviseur voor de communicatie. 



Dienst Computergenealogie 
In de hoofdbestuursvergadering van 16 januari 2013 is 
besloten de naam van de Dienst O&P CG (Ondersteu
ning en Presentatie voor Computergenealogen) te ver
anderen in de Dienst Computergenealogie. De taken 
blijven onveranderd. De naamsverandering gaat in op 

1 maart 2013. Men wordt verzocht deze nieuwe naam 
voortaan te gebruiken. 

Namens het hoofdbestuur, 
M.J. Krooswijk, secretaris 

Gelders Archief gaat 18 juni weer open 
De deuren van de studiezaal van het Gelders Archief verhuizing is de nieuwe locatie: Westervoortsedijk 67-D 
gaan dinsdag 18 juni weer open voor het publiek. Na de te Arnhem. [(digitale) Nieuwsbrief 60, 23 april 2013] 

Agenda 
juni 

4-jun 

5-jun 

8-jun 

19.30 uur. Afdeling Zuid-Limburg 
Cafe 'de Mert' , Beekstraat 40, Schinveld 
Lezing door Wiel Ackermans en Jeu 
Borger: GensDataPro. 
13-00 uur. Afdeling Land van Cuijk en 
Ravenstein 
BHIC, Arnoud van Gelderweg 73, Grave 
Genealogisch spreekuur. 
ro.30 uur. Afdeling Rijnland 
Historisch Informatie Punt (HIP) in de 
bibliotheek, Nieuwstraat 4, Leiden 
Contactochtend, op zoek naar voorouders. 

RUBRI:K Nieuws 

13-jun 14-00 uur. Afdeling Amerifoort en omstreken 
ArchiefEemland, Stadhuisplein 7, 
Amersfoort 
Genealogisch spreekuur. 

14-jun 14.00 uur. Afdeling Betuwe 
J.S. de Jongplein 3, Tiel 
Genealogisch café. 

HOLLANDSE BIOGRAFIEËN EN WAPENBOEKEN OP HOGENDA 

Aan de Hollandse genealogische databank www.ho
genda.nl van de Hollandse Vereniging voor Genealogie 
'Ons Voorgeslacht' is het openbare deel 'Hollandse bio
grafieën' toegevoegd. Hierin bevinden zich portretten 
uit de collecties van de musea van het Haags Historisch 
Museum, Museum Het Prinsenhof te Delft, Museum 
Rotterdam en het gemeentearchief Delft. Alle portret
ten zijn voorzien van een biografie en waar mogelijk 
van een familiewapen. Dit project is in opbouw en zal 
met andere collecties worden uitgebreid. Het is een ini
tiatief van Hans Nagtegaal die het project heeft opge
zet. Samen met Henk Morien en Laura Zeedijk-Sacré 
worden de biografieën samengesteld. Het doel is de da
tabank te vullen met biografieën (altijd met afbeelding) 
van overleden personen die zich verdienstelijk hebben 

gemaakt voor de maatschappij , wetenschap, cultuur of 
mensheid in het gebied van het oude graafschap Hol
land. Inmiddels zijn bijna 700 biografieën geplaatst. 

Alleen toegankelijk voor leden van Ons Voorgeslacht 
is het tweede nieuwe deel, de 'Wapenboeken'. Dit deel 
omvat thans twee wapenboeken die op h et besloten 
deel van de site zijn geplaatst. Deze twee wapenboe
ken bevatten samen circa 6000 familiewapens. Het is 
de bedoeling dit najaar nog twee wapenboeken te laten 
volgen. Het is een mooie aanvulling op de heraldische 
databank. 

[persbericht 7 maart 2013] 
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R UB RI EI{ Het portret van ... 
Adriaan van den Hil & Lijntje Lijdia van Dis 
Erik van den Hil 

Adriaan van den Hil, geb. Fijnaart r-rr-1839, landbouwer, overl. Fijnaart 4-2-1920, zn. van Philippus 
Ardiaansz van den Hil, landbouwer, en Maayke Jans Maris, tr. Fijnaart 22-5-1862 Lijntje Lijdia van Dis, 
geb. Fijnaart 23-12-1841, overl. Fijnaart 8-5-1912, dr. van Willem Leendertse van Dis en Maria Helena 
Knook. 

Uit dit huwelijk zijn tussen r863 en r879 te Fijnaart 
tien kinderen geboren. Adriaan en Lijntje zijn mijn 
overgrootouders. Het gezin woont vanaf r862 in 
Fijnaart, wijk C, nummer 84. De oudst bekende voor
vader van Van den Hil is Matthijs Mertens die leeft in 
de r6d• eeuw in Zevenbergen. Rond r8oo is er een tak 

1. Voor bijzonderheden/voorwaarden 
t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, 
onder Gens Nostra. 

Van den Hil uitgewaaierd naar de Alblasserwaard en 
begin r900 naar Rotterdam. 

De foto's zijn rond r890 in Willemstad door een onbe
kende fotograaf gemaakt. 



GENEALOGIE 

MARCELLUS KOCKEN X THEODORA KOCKEN 

_,, ........... -, ........... _..,. .... ..,,. ...... 
4lo...._. ... ,_..,.. __ 

---------_____ ..._.,.... .... 

Boekrecensies 
F.H. de Boer I Nachkommen van Johan Georg Ernst Carl Becker, 
Fourier unter dem Hoheit Prinz Friederichsen Regiment 
Koog aan de Zaan 2011 , 67 pp., ill. + index. [A4]. 

Johan Georg Ernst Carl Becker (1756-1800) was waarschijnlijk een 
zoon van Johann Henrich Becker en Anne Dorothea Schmidts, maar 
zijn geboorte- of doopinschrijving is nooit gevonden . Beide Beckers 
waren fourier in hetzelfde regiment en woonden in Spiekershausen, 
Amt Münden . Na zijn huwelijk met Maria Adelheit Heidmanns in 
1785 vestigde Johan Georg zich in Quakenbrück, waar hun nazaten 
enkele generaties lang bleven wonen . In generatie vier trouwt Her
man Heinrich Friedrich Becker in 1891 met een meisje uit Kromme
nie, waarna de familiegeschiedenis zich grotendeels naar Nederland 
verplaatst. De nakomelingen van de dochters worden dan verder ge
volgd , aangezien er in generatie VI al geen mannelijke Beckers meer 
zijn . Jammer dat de tekst van het gebruikte genealogische computer
programma niet is bewerkt voor het boek. Er is nu veel herhaling van 
namen en gegevens, hetgeen de leesbaarheid niet ten goede komt. 
De vormgeving is mooi . 1 ABB 

J. Koeken I Marcellus Koeken X Theodora Koeken, Stamouders van de 
Utrechtse tak van het Huisselingse geslacht Koeken, Alle mannelijke en 
vrouwelijke naamdragers 
Nijmegen 2011, 47 pp ., ill. + los toegevoegde index op de aangehuw
de vrouwen. (A4] . 

Marcellus Koeken (1779-1821) trouwde in 1814 in zijn geboorteplaats 
Huisseling met zijn plaatsgenote Theodora Koeken (1783-1851). Of en 
zo ja op welke wijze de twee aan elkaar verwant waren, wordt helaas 
niet vermeld . Na hun huwelijk trokken zij met hun eerste kind naar 
Utrecht, waar zij er nog vier kinderen bij kregen. Hun drie zonen zorg
den voor een uitgebreid nageslacht. Een schematisch overzicht wordt 
wel gemist, evenals een index op de voornamen van de Kockens . J ABB 

P.J.M. Postma I Familieboek Postma, Met onder andere een parenteel 
van de familie Postma, vanaf de oudst bekende voorvader, Ruert, geboren 
ca. 1680 
Franeker 2011, 148 pp., ill. + index (prijs € 18,- incl. verzendkosten via 
ppostma@home.nl of 06-49602795). (A4] . 

Deze herziene druk van het eerder verschenen familieboek uit 2000 
bevat een flin k aantal uitbreidingen. Er staan in: een stamreeks, een 

parenteel van tien voornamelijk Friese generaties, een inventaris van 
het familiearchief, een kwartierstaat van de kinderen van Jan Postma 
en Annie Tel die in 1919 trouwden, en genealogieën Tel en Jorna, fami
lies uit de kwartierstaat en tot slot een selectie uit de aantekeningen 
van de kapucijn Lebuinus Postma, die in een Jappenkamp in Kuching 
geïnterneerd was geweest. Inderdaad, zoals de titel aangeeft, een 
echt familieboek. I ABB 
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KWARTIERSTAAT 

DEELKWAR~~~STAAT (tlo1) 

uunus C 5 BARCNDRECHT 

1 BARENDRECHT 1 ·1 LAMJ 

~ J 

F. Haverkate en S. Haverkate-Groenenboom I Voorouders van Sonja 
Haverkate-Groenenboom in de Groninger Ommelanden 
Voorhout 2011 , 38 pp., ill. [A4] . 

De voorouders zijn dit keer niet op de gebruikelijke manier weergege
ven, dat wil zeggen via een genealogie ofkwartierstaat. We treffen hier 
afstammingslijnen aan vanaf in de literatuur beschreven 'bekende' 
Ommelanders naar Sonja Groeneboom, met vermelding van bijzon
derheden over die personen . Zo treffen we bij voorbeeld prachtige 
portretten aan van Bernard Alting en Clara van Hulten (1 i• eeuw) , 
foto 's van de NH kerk in Wildervank, in 1659 gesticht door vooroude
rechtpaar Wildervanck-Hardenberg, een portret uit het Rijksmuseum 
van Pieter de Carpentier, gouverneur-generaal van Ned. Oost-Indië, 
van Focko Ukena (15d• eeuw) en foto 's van het landgoed Ekenstein, 
gebouwd door hoofdeling Johan Eeck. En, dat kon niet uitblijven, ook 
een afstamming van Karel de Grote. En helemaal achteraan toch nog 
een korte kwartierstaat van zes generaties van het voorouderpaar 
Mindelt Jacobs Bruins (1790-1848) en Antje Heers Kamminga (1797-
1844) . I ABB 

T.J. Stahlie I De familie Verheij in het Ameide van de 18' eeuw, Levens
beschrijving van de oudste Termeise voorvaders 
Veldhoven 2011, 246 pp., ill. + index; ISBN 978-90-77747-46-9 (prijs € 
29,- excl. verzendkosten via tjstahlie32@hotmail.com) . [B5] . 

In 2008 is een boek van de zelfde auteur verschenen met als titel De 
familie Verheij uit LJsselmonde, Levensbeschrijving van de oudste voor
vaders. Bij het onderzoek stuitte hij op een intrigerende figuur die IJs
selmonde verliet en na veel omzwervingen in Ameide terechtkwam. 
Over deze Jacobus Verheij (1666-1752) en zijn nakomelingen gaat dit 
nieuwe boek, in die zin dat de familiegeschiedenis de leidraad vormt. 
Het verhalend geschreven boek geeft daaromheen een geschiedenis 
van Ameide en haar inwoners in de 18d• eeuw, waardoor het extra 
interessant wordt. 1 ABB 

B.C.S. Barendrecht I Deelkwartierstaat van Bertus C.S. Barendrecht, 
overzicht I ( Barendrecht / 't Lam) 
Vlaardingen 2011, 38 pp., ill. + index. [A4] . 

B.C.S. Barendrecht I Deelkwartierstaat van Bertus C. B. Barendrecht, 
overzicht II 
Vlaardingen 201 2, 22 pp., ill. + index. (A4] . 

In overzicht I is de probant in deze kwartierstaat de auteur zelf. Tot en 
met generatie VII is die kwartierstaat (nagenoeg) compleet. Daarna 
wordt verder gegaan met een lijn die tot de middeleeuwen teruggaat, 
met in bestaande literatuur terug te vinden personen tot en met ge
neratie XXIV, Philips van Wassenaar, begin 13d• eeuw. De acht familie
namen in generatie IV zijn : Barendrecht, Van der Wel, Van der Schoor, 
De Zwart, 't Lam, Bos, Noltee en Paalvast, wonend in plaatsen als 



TOPOGRAFIE 

Hof,tedea LD. het OTerwoud 
ln het Schout.ambt Ue, ~n"1 L\I.Utuen 

\I,,_... , ____ .. _ 
J.,...,._ .... ..__ 

Oud-Beijerland, Vlaardingen, IJsselmonde en Maassluis. 
In het vervolgwerk (Overzicht Il) wordt een lijn beschreven die van 
de moeder van de auteur, Antje 't Lam, via haar voorouders Noltee, 
Hui(j)sman en Van Geest doorloopt tot het echtpaar Jan Symonsz en 
Machteld N.N . in de 15d• eeuw. l ABB 

M.Y.A. Lambermont I Kwartierstaat Hendrika Greeven 
Nieuwegein 2011, 64 pp., ill. + index. [A4]. 

Hendrika Greeven, dochter van Hendrikus Greeven en Dirkje Chris
tina van Hel mondt, was de echtgenote van Johannes Albertus Weer
denburg wiens kwartierstaat hierna besproken wordt en met wie zij in 
1927 te Zeist in het huwelijk trad . Tot en met generatie Vis de kwar
tierstaat volledig, daarna gaan wat gaten vallen. Er is nog één voor
ouder in generatie XVIII, uit de 14d• eeuw. Van ieder gezin worden alle 
kinderen gegeven met hun primaire gegevens. Na de kwartierstaat 
worden per persoon extra bijzonderheden gegeven en illustraties, 
hetgeen een duidelijke manier van presenteren is. De acht namen in 
generatie IV zijn: Greeven (De Greef), Amen , Smorenburg, Ruskes, 
Van Helmondt, Van Soest, Rijssenaers en Van Dijk, allen r.-k. en voor
namelijk uit de provincie Utrecht afkomstig. 1 ABB 

M.Y.A. Lambermont I Kwartierstaat Johannes Albertus Weerdenburg 
Nieuwegein 2011, 54 pp., ill. + index. [A4] . 

Kwartierdrager (1898-1982) is bloemist, later kruidenier te Utrecht, 
zoon van Anthonie Weerdenburg en Sophia van Mourik en echt
genoot van de hiervoor besproken Hendrika Greeven. De opzet van 
beide boeken is identiek. 1 n generatie XII zit nog één voorouderpaar 
uit de 16d• eeuw. De acht familienamen in generatie IV zijn : Weer
denburg, Van Erp, Van Hienen, Van den Hoven , Van Mourik, Otten, 
Jansen en Visser, ook hier zijn allen r.-k. en in de provincie Utrecht 
woonachtig. 1 ABB 

J.A. Righolt en B. Bakkenes I Hofsteden in het Overwoud in het Schout
ambt Ede, Kerspel Lunteren 
Ede 2011 , 181 pp., index (prijs € 21,- incl . verzendkosten, te bestellen 
via postvg@live.nl). [A4] . 

De onderzoekers onderscheiden drie soorten boerenhofsteden in het 
buurtschap het Overwoud, het vroegere Woldt te Lunteren, te weten 
herengoederen, leengoederen en allodiale of vrije th ij nsgoederen . De 
meeste beschreven boerderijen behoorden tot die laatste categorie. 
In het boek worden de persoonsnamen van de pachters of gebrui 
kers van de boerderijen , de oude benamingen van de boerderijen, de 
verschillende soorten belastingen , de grootte van en de verkoop en 
omvang van leningen uitvoerig omschreven . 1 ABB 
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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 echter 

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, 

Luxemburg, Frankrijk, Italië) , Han Hilders (werkvoorbereiding) en Rob Dix (Nederland, Scandinavië, tevens coör

dinator). 

- NEDERLAND -
■ De Bewaarsman (www.historischekringhoogland.n~ 

JG. 18 1 NR. 3 1 DEC. 2012 
Vroeg op en elke dag werk [bakkersleven in Hoogland 

en Hooglanderveen ; Brundel, Van de Kletersteeg, Boere, 

Keizer]; 8. van de Grootevheen: Een spionnenjager tij

dens de mobilisatie [de avonturen van Jan Brouwer] ; G. 

Raven: De naam Roevoeterstraat. 

■ Biet Schildt (wwwjacobboerema.nl/hv) 
JG. 12 I NR. 21 NOV. 2012 

Grafzerken in Farmsum ontdekt [Focko Ripperda tr. 

1475 Frouke On sta]; R. van Lente: 1 n Memoriam: Evert 

Jacob Jager, 31 januari 1938-27 juni 2012; W van Riet: 
Familie Zweep: stelmakerij en uitvaartzorg te Siddebu

ren [met fragment-genealogie 3 gen., 1881-1968]; M. van 
Hoorn : Op weg naar het boerderijen boek voo r de Oos

telijke Woldstreek; A. Zuidema-de Vries, R. van Eerden: 
De brief van Minna Marcus [Duits-Joodse vluchtelinge; 

,·, Hamburg 1899-Auschwitz 1943, exm. lsrael ; Soepboer, 

Onnes, Bollegraafj; H. Bauer: Belevenissen van het Sid
debuurster geslacht Woldhuis in de laatste maanden 
van de Tweede Wereldoorlog in Farmsum [Rosemann , 

Grünfeld] . 

■ Bijdragen en Mededelingen Geschiedenis der 

Nederlanden (BMGN) 

JG .1271 NR. 3 l 2012 
R. Vonk: Een taak voor de staat? De Duitse bezetting 

en de invoering van de verplichte ziekenfondsverzeke

ring in Nederland 1939-1949; M. Duijvendak: Balance 

beween City and Countryside in the Netherlands; M. 
Bosch: Worstelen met gender en de biografie: een the

marecensie; A. Winter: Profit and Loss: The Current Re

levance of H istorical M igration Research; M. Kortmann: 
Countering lntegration Pessimists New differentiation 

for the lntegration Debates; L Cl[ j. Lucassen: Winners 

and Losers : A Rejoinder to Anne Winter and Matthias 

Kortmann; L. Dorsman: Strijken of niet strijken : That's 

the Question; M. Boone: De anima historica naturaliter 

[Bunnna Ebels-Hoving en de verlokkingen va n de histo

rische sensatie]; M. Bosch: Het ' ik ' van de historicus in 

'Geschiedenis als metgezel'. 

■ Bolswards Historie (www.stichtingbolswardhisto
rie.nl) 
JG . 21 NR. 3 I OKT. 2012 

P. Mulder: Paniek in Bolsward [financiële crisis in 1896; 

fa . Brouwer en Zoon, de la Lande Cremer] ; 5. ten Hoeve 
m.m.v. J. Keuvelaar: Een onbekende Bolswarder kamer; 

D. Bosma-Faber: Kunstenaar Jan Murk de Vries en zijn 



band met Bolsward [''' 1919, exm. Langeraap]; P. Mulder: 
Kolven terug in Friesland; J. B. Elzinga: Een raadselach

tige gevelsteen; P. Mulder: 50 jaar Bos: nét iets meer, 

nét iets anders en nét iets nieuwer [familiebedrijf] ; In 

memoriam: Piet Doornbos en Auke Vlagsma; Bolsward 

toen en nu; Antje Weidema ['0

' 1766; portret als aanvul

ling op eerder artikel]. 

■ Burgerzaken en recht 
JG. 19 1 NR. 6 I OKT. 2012 

A. Zebregs: Alles went kennelijk: Tweede Kamerverkie

zing goed verlopen; idem: Het programma mGBA weet 

enthousiasme terug te winnen; idem: Burgerzaken in 

Begroting 2013; idem: Simpel: gemeentelijke automati

sering kan en moet anders, goedkoper! Om te beginnen 

de mGBA; W. Hoekema: Aanpassing gemeentenaam; 

een streepje bleek geen punt...; J. Guit: Nationaliteit 

onder de bescherming van artikel 8 EVRM; met rasse 

schreden vooruit?; C. Ebbers: Verstrekkingen onder de 

loep: Taken va n Burgerzaken door vrijwilligers laten uit

voeren?; jurisprudentie: Raad van State over 'LAS'-ki n

deren ; 5. Bekking: Op de thee bij de Afghaanse Ambas

sadeur [rechtsgeldigheid persoonsdocumenten]. 

NR. 71 NOV. 2012 

A. Zebregs: J mpressie kick off project 'Naar betrouwbare 

persoonsgegevens' ; idem: Belangrijk obstakel geruis

loos genomen op weg naar Basisregistratie Personen; 

Beveiliging BRP: samen aan hetzelfde touw de berg 

op; H. de Goede-Vat: Naamrecht in de landen van het 

Koninkrijk der Nederlanden; Inschrijving van internati 

onale studenten in de GBA van Utrecht: een succesvolle 

werkwijze; 8. van der Goes: Zelfevaluatie-instrument in 

2013 een feit; jurisprudentie: Transgender en interseksu

aliteit; Uit het adviesbureau: Let op! 1 april 2013 nadert! 

[verlies van Nederlandse nationaliteit van rechtswege, 

de criteria gelden ook voor Nederlanders die langdurig 

(meer dan 10 jaar) en niet vanwege een dienstverband 

buiten het Koninkrijk c.q. de EU verblijven en kan der

halve vele geëmigreerden treffen]; A. Dal/au: Mijn ID

entiteit; E. Gubbels: Buitenlandse titels in de GBA. 

■ The Caledonian Society (www.caledonian.nl) 
JG. 36 1 NR. 41 DEC. 2012 

jubileumjaar 'The Caledonian Society' 1973-2013; Cul

zean Castle [Kennedy, Eisenhower]; Y.D. Feikema: Raak

vlakken tussen de families Murray in Nederland en 

Schotland; Geschiedenis van de natie Hoofdstuk 66: 

Het plechtige Verbond tussen Engeland en Het Conve

nant in 1643, Charles 1 (1625-1649); Kasteel lnverness; 

Falkirk Wheel; Seton (wapens, beschrijving familie 15•-

17• eeuw, weinig data]; Kerst in Schotland. 

■ Cronicke (www.sint-philipsland.nl) 
JG . 12 1NR.21 NOV. 2012 

Voortgang restauratie weegbrug in beeld; M. Wolse: Het 

(criminele) leven op Sint Philipsland tussen 1876 en 

1899; De vertegenwoordigers van het wettelijk gezag, 

hun taken en werkgebied [de veldwachter; Boogaard, 
Quist, Stols]; Een analyse van en een bloemlezing uit 

het proces verbalenboek van Sint Philipsland (1876-

1899) ; VadersErfGoed: Een bijdrage door de familie van 
Driel over het leven van hun vader Pieter en hun moeder 

Aagje [familieverhalen] . 

■ Documentatieblad lutherse Kerkgeschiedenis 
NR. 40 l 2012 

A.E.C. Lindijer: Diaconie in beweging- ook de lutherse 

diaconie; Th .A. Fafié: De lutherse (kerk)historicus en 

wijnkoper D.C. Meijer jr. (1839-1908) (met bibliografie] ; 

idem: Biografische gegevens j .F. Wichard; BJ. van Kam
pen: Mijn Protestant. Persoonlijke ontmoetingen. 

■ Eigen Perk (Hilversumse Historische Kring, www. 
albertusperk.nl) 
JG. 32 1 NR. 3 1 SEPT. 2012 

J.E. Lamme: Toonkunstkoor Hilversum 130 jaar jong 

[Heinze, Andriessen, Karsemeyer]; /. de Ronde: Katho

liek en protestant in Hilversum [algemeen; li jst van pas

toors en dominees tot 1800]; E. Pelgrim: Een luchtfoto 

van een fabriek [hi storie oudste (1916) nog bestaande 

fabriek van Hilversum]; R. Keijzer: Het pompgemaal aan 

het Laapersveld; Historisch nieuws. 

■ Geschiedenis van Ursem (www.historischekring
ursem.nl) 
2012 

N. Mulder: Mijzen en de waterhuishouding [lijst bewo

ners molen en gemaal 1819-heden; Roos , Kenter]; D. 

Mantel: De Maria-kapel in de Mijzen, leij lijnen en een 
Mariabeeld; N. Mulder: Het Mijzermeer; A. Schaap: 
Pieter Brak, de eerste burgemeester van Ursem [(1773-

1821), exm. Swart, x Maartje Arians Vet; Caan, Groen 

van Prinsterer; kadastrale lijst bewoners 1900]; W. Do/: 

De witte boet; N. Mulder: Zomerkamp 1948 [scouting; 
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Meester, Roskam] ; D. de Vries: De Ruijtersstraat en zijn 

bewoners , deel 2 (Hille, Verdwaald, Mulder] ; A. de Black: 
RK Landarbeidersbond St. Deusdedit. 

,. __ ..... ___ ... __ 
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■ 's-Gravendeel door de eeuwen heen (www.s
gravendeel.net/historie) 
JG. 18 I NR. 41 NOV. 2012 

H. van der Giessen: Tussen de 'Geuzen' en de 'Verker

ken' (deel 2) ; W. van Velsen: Aart Kleinjan , jutter of dief 
(1829]; Ria de Grauw-Schouwenburg: Interview met Jan na 

Barth-Trompetter ['''1927]; W. van Velsen: Cadeautje van 

Koningin-regentes Emma; idem: Frederiksoord (Kort

hals] ; A. Karbaat: De stoomlijn naar Dordrecht; Voor de 

rechter [1942, 1952]; Parenteel van Abraham Heyndricxz 

't Hoertje [5 gen ., 1593-1826; Tuck, Vroegindeweij, Leen

heer, Naaktgeboren]. 

■ Heemkunde Hattem (www.heemkundehattem.nl) 
NR. 133 1 DEC. 2012 

R.M. Even: Sporen gezocht van MacEwen [kunstschil 

der (1858-1943)] ; G. Kouwenberg: De prins komt langs 

in 1640 [prins Frederik Hendrik]; E. Andeweg: Gezicht 

op Hattem [kunstschilder Willem Witjens]; A. ten Cate: 
Roep van Hattem [stadsomroeper Piet Schuijn] ; Het 

klooster 'Ten Clarenwater' [canon 1415]; R. Katgert : Wie 

is Cor Schultink? [''' 1927, x De Groot] ; DJ. van den Berg: 
Schroef van Archimedes ; Bourgondische bezettingen 

[canon 1477]; Wandelen rond Hattem; Fotoarchief; Be
legerin g van Hattem [ca non 1528]; M. van der Leeuw: 
Historisch kadaster van het schependom van Hattem 
[Beekman, Van Slooten, Muller, Van Tellinckhuijsen] ; 

Historische gerechtelijke gegevens van de Veluwe op 

internet. 

■ Heemtijdinghen (www.shhv.info) 
JG. 48 1NR. 21 JUN . 2012 

B. Huisman: Wonder van Woerden en/of Wonder der 

Natuur - schildering in twee panelen [1575/76]; j. van 
Es: Ontstaan van polders, strijd tegen het water: Groot

Waterschap van Woerden [geschiedenis 12•-14• eeuw] ; 

S. Oosterwijk: MeMO-project en grafzerken in Michaëls

kerk van Oudewater als cultureel erfgoed [achtergron

den project, voorbeelden : Van Zijl , Van Swieten]; 8. lbe
lings: De opdrachtgever en oudst bekende restauratie 

van de memorietafel van de heren van Montfoort (14• 

eeuw]. 

NR. 3 1 SEPT. 2012 
E. Janson: De treinramp bij Harmelen. Hoe konden 

hulpverlening en berging zo snel verlopen?; j. van Es: 

Gestolde emotie: gemeentelijke herindeling 1964-2001; 
N. Stoppelenburg: Katholieke schuilkerken van Oude

water [Copper, Craeyestein, Lydius, Southieu, Van Ro

denburgh]; 8. Becking: Kleine Monumenten (13) ; 8. Bles: 
Utrechtse Parentelen voor 1650 [boekbespreking] . 

■ Historisch Weesp (www.historischekringweesp.nl) 
JG. 28 I NR. 2 l 2012 

P. van Dam : Van Houten bracht Weesp wereldfaam [ca

cao- en chocoladefabriek]; idem: Nog meer chocolade in 

Weesp (De Adelaar, De Valk en De Albatros] ; E. Pauwels: 
Kruidenier Lammen in de Slijkstraat; L. van Dorp: Stap

pen in Weesp in de jaren zeventig en tachtig. Pokkers, 

Flatters en Vosjegangers; C. Pfeiffer: Een moeizame ope

ratie [wegrottende heipalen bedreigen Sint Laurentius

kerk]; A. Koerse/man: Binnenstad Weesp nog een lange 

weg te gaan ; C. Pfeiffer: Weesp als vestingstad [rampjaar 

1672 zorgt voor de eerste bolwerken]; HJ. Over de Lin
den: De Kozakken komen [1813]. 

■ Historische Kring Laren (www.historielaren.nl) 
JG. 31 1 NR. 121 1 NAJAAR 2012 

A. Thuys: Eeen Australische groet; 8. De Boer: Bidprent

jes [Zaal , Van Aken] ; M. van der Schaal: Bert Brugman's 

Marionettentheater; H. Verver: Mijn oude buurt: Zijtak 

(rondom de houthandel Van Dijk) [Van der Zwaan, Keu

ker, Kuijer] : [J.A. de Rijk]: Het Sint Jans kerkhof: M. van 
der Schaal: Maria Engelina van Regteren-Altena. De stil

levensschilderes van haar tijd (1868-1958) ; L. Janssen: 
Landhuis Breidablik: Overleven in het hol van de leeuw; 

H. Schaapherder: Leve de man van de SRV (Zwanikken]; 

E.HJ. Wortel: Laren toen ... 



■ Holland, historisch tijdschrift (www.vereniging
holland.n~ 
JG. 44 I NR. 1·2 1 2012 

Themanummer Vrijheid! Leidens Ontzet (1754-2011) , 

met o.a. Tales of the Revolt: Vernieuwende onderzoeks-

vormen en een eeuwenoude traditie; Van het beeld in 

mijn hoofd heb ik een verhaal gemaakt (fotograaf Erwin 

Olaf); De beeldtraditie van het Leidens beleg en ontzet; 

P. van de Laar: 'Nederland is gek op kaas en patat' [de 

kapsalon in Holland]; M. Kamphuis: Met z'n allen naar 

het museum? 

■ Immaterieel erfgoed (www.volkscultuur.nl) 
JG. l I NR. 3 1 2012 

/. Strouken: Het UNESCO verdrag in praktijk; E. Meijer: 
Selamat makan smakelijk eten . De traditionele keuken 

van Indonesië; A. van der Zeijden: De culturele meetlat. 

Op zoek naar waarden die er echt toe doen ; A. Munnik: 
Kermis terug naar de roots. Middeleeuwse kermis op 

de Utrechtse Maliebaan; J. van de Velden: De beiaard

cultuur;). Wassink: Op grote voet. De reuzencultuur in 

België en Nederland . 

~ 

■ In de Gloriosa (www.hk-kortenhoef.nl) 
JG. 29 1 NR. 41 WINTER 2012 

Toespraak voorzitter bij tentoonstelling over de vereni

gingen in onze drie dorpen; j. lmmerzeel: Dertig jaar 

Historische Kring; K. Voorn: En zij vereenigden zich; 
Anekdote geschreve n door C .A. Van Stijgeren in ju li 

1971 ("' 13-2-1898); W Fecken : Kinderfeest; (1863]; Toen 
en nu ; Uit de oudheidkamer; Uit het archief. 

■ Meent (Historisch tijdschrift Rotterdam, www. 
roterodamum.nl) 
JG. l I NR. 41 DEC. 2012 

B. Maandag: 'De Kuip is uniek'; M. Edel, C. Vader: Een 

stadion met 'magische kracht' ; Sj. Van der Velden: Van 

Spiekmanbank tot monumentje [monument voor Hen

drik Spiekman (1874-1 917)]; B. Maandag: 'Nostalgie 

verbinden met het nu' [met Jannie Hommes door Oud

Charlois]; Sj. Van der Velden : Van stinkende huiden tot 

luxe woningen [de Looiershof; Kaufmann]; 8. Maandag: 
'De Meent hoefde alleen maar wakker gezoend' [terug

blik van Robin von Weiler] ; R. Noordhoek: De vele func

ties van het Schielandshuis. 

■ Molens (www.molens.nl) 
JG . 27 1 NR. l 08 1 DEC. 2012 

K. Kleijwegt: 'De molens waren mijn pleegkinderen ' [af

scheid van Kees Bakker] ; M. Raves/oot: Reggestroom 

geeft nieuwe toekomst aan De Hoop in Hellendoorn; 

R. Wassens : Goede kansen eerherstel De David; E. van 
Cerven : Netanyahu opent Molen va n Montefiore [mo

lenmaker Dijkstra] . 

■ Nieuwsblad van de Vereniging Oud Lisse (www. 
oudlisse.nl) 
JG. 11 1 NR. 4 l 2012 

N. Groen : De overeenkomst tussen Lisse en het Vier

kant: vuur (2) ; RJ. Pex: Een handgemeen bij boerderij 
Klopjeshoven, 1847 [Wubben , Van der Vossen, Van der 

Linden]; A. van der Tang: Familiegeschiedenis (11) [Van 
der Meij, Asser, Dona]; B. Romeyn: De bibliotheken van 

Lisse (2) ; J. Hageman: Pioniers in de tulpenbroeierij 

[Van Slogteren, Dames, Hageman, Van Grieken]; Kwar

tierstaat Tibboel-Tanis [8 kwn .; Leijerweerd, Schouten] . 
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■ Nieuwsbrief Streekarchief Eiland IJsselmonde 
NAJAAR 2012 

Geleerd varken [huisslachting, bijverdiensten]; Vader Ja

cob (Dorsman , 1723-1824!, tuinder, koster, doodgraver 

en 77 jr. in dienst van de heer van IJsselmonde, overleef

de op één na al zijn kinderen waardoor verdeling erfenis 

anders uitpakte] . 
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■ Noitdorpsche Historiën (www.noitdorpsche
historien.nf) 
JG. 11 1 NR. 3 1 SEPT. 2012 

N. Vis: Vrouwtjeslant en Zonnehof; P.A.M. Zwart: His

torisch Vaandel 11. 

■ De Omroeper (Historisch Tijdschrift voor Naar
den; www.stichtingvijverberg.nf) 
JG. 25 I NR. 41 DEC. 2012 

H. Schaftenaar: Het verhaa l van landgoed Dennenoord 

[dr. C.W. Janssen, Van Aalst, Alofs]; idem: Het schier on

mogelijke gepresteerd [aanleg spoorbaan]; idem: Over 
de Oostenrijkse Successieoorlog, de Libera le Gift en de 

jurisdictie van het Naardermeer; idem: de Firma A.J .A. 

Van Norren, kruideniers in de Peperstraat te Naarden. 

■ Tussen Vecht en Eem (www.tussenvechteneem.nf) 
JG. 30 1 NR. 3 1 SEPT. 2012 

Themanummer 'Historische buitenplaatsen tussen 

Vecht en Eem' ; A. Kas: Chaos en rumoer in 's-Graveland 
[afscheiding van 't Goo i] ; j.E. Ahrahamse : W ildernis of 

paradijs? [Bartolotti]; verder: de Guldenhof of Draken

burg; Trompenburg; 'De zegepraalende Vecht'; De Eult; 

De Hooge Vuursche en Vreedenhorst (in Vreeland]; F. 
Vogelenzang: Upstairs, downstairs. De ambivalente rela

tie tussen buiten plaatsbewoners en hun personeel; Th . 

Coppens: Ma chère Zoestdycke. Vorstelijke bezoekers 

op paleis Soestdijk in de negentiende eeuw; F. Booy: 
Bezongen buitenplaatsen (lofdichten op Rustryk te 

Muiderberg, Groeneveld te Baarn en Boom en Bosch te 

Breuekelen] ; Larenberg tussen herinnering en behoud 

[interview met mw. Van Asch van Wijck]. 

■ Urker Volksleven 
JG. 39 1 NR. 41 SEPT. 2012 

A. Scheffer: Toen Urk nog een eiland was [verv.; Snoek, 
Kwast]; W. ten Cate: De dubbele fiets (Nentjes, Post] ; 
L. van den Berg: Palingkoeriers [Korf, Faber, Greven , 

Kiefte] ; G. Koffeman: Hoe ging het verder met de zonen 

va n Cornelis Koffeman [verv.] ; M. de Boer: Oude Urker 

vissersvaartuigen. 

NR . 5 1 NOV. 2012 
Piet van Klaas van Zwarte Piet: Vonken; D. Wakker-de 
Jager: Een spannend verhaal [fam . De Jager, van Rot

terdam naar Urk 1940]; Palingkoeriers (aanvulling] ; J. 
Visser: Een ver-Urkte Duitser [Roth, exm. Ritter, uit El 

berfeld 1915] ; W. ten Cate: De dubbele fiets [Nentjes, ten 

Brinke]; Een bijzondere ontmoeting (Koffeman, Oost]. 

■ Van 't Erf van Ermel (www.ov-ermeloo.nf) 
NR. 63 1 SEPT. 2012 

De redactie in gesprek met: de heer David Hans Zilver
berg [1'1942, exm. Lensen; opgegroeid bij de fam. de 
Groot-Roossen]; D. Hoogenboom: 'Liever bedelaar in 

Ermelo dan miljonair in Harderwijk' [herindeling];). Ver
donk: 'Club 16' en de inbraak in de dorpshal ; j. Schafte: 
De Ermelose puddingfabriek E.L.V.A. van familie J. Bus
kop; P. Yska: Mondelinge geschiedenis en lokaal onder

zoek (slot) ; H. van Dijk: 'Op der Alpen top' [stichting 

Veldwijk; Snel , Florijn, de Lange] ; P. Yska : Het achter

grondverhaal bij de foto [militairen]. 

vechtkroniek 
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■ Vechtkroniek (www.hkgl.nl) 
NR. 38 1 NOV. 207 2 

M. Kennis, W. Mooij: Het verloren kind van Antje Kuiper 
[1859 dienstmeisje in het gezin van een hoedenfabrikant 

en evangelist Daubanton x Poensen] ; W. de Kruijter
Zandstra, W. Mooij: Theodorus van Rooijen gemeente

veldwachter van Loenen in de periode van 1864-1916; 

A. Binnerts: Handelaar in zand en grind [interview met 

Jan Dolman]; P. van Dorssen, W. van Schaik: De fami

lie Van Dorssen en het Zandpad Breukelen -Ouderkerk 

[fam. Genoemd in 1297, 1426, fragm.-genealogie (in 
het artikel ten onrechte parenteel genoemd) 3 gen. , ca. 

1609-1726; Van Meerwijck, Ockhuijsen]; K. de Kruijter, 
W. Mooij: Overstroming van de Vecht in 1928 (3-slot), 

Actiecomité en gemaal te Muiden. 

■ Vittepraetje (Harderwijk; www.herderewich.nl) 
JG. 16 I N R. 41 DEC. 201 2 

K.Chr. Uittien: Visserijberichten (9) [1879-1880]; P. Stel
lingwerf De Hanzestad Harderwijk (6) [verv.] ; Th. Bakker. 
Henk Knegtering, 1927-2012, soldaat in Nederlands-In

dië; N.C.R. De Jong: De familie Sikken/Zikking in Har

derwijk (1) [4 gen ., 1788-1934]; R. Uittien:)acobs: Harder

wiekers en/ofHierders (51) [Lokhorst, 5 gen ., 1807-2011]; 

G. Verwijs-ten Hove: Van alles wat ver-EEUW-igd (53/54). 

■ Vlag! 
NR. 11 1 NAJAAR 2012 

Vl aggenmaker M a rt in Th urm er; Topvrij w illi ge rs gehul

digd op vlaggenparade; De vlag van de nieuwe gemeen

te Katwijk; idem Teylingen ; Hijsen of strijken?; De twin

tig Hongaarse provincievlaggen ; Opleggen vaandels 

Tankregimenten Cavalerie; Werelvlaggencongres nadert 
met rasse schreden . 

■ Vosholkroniek 
JG . 29 I N R. 4 l 2012 

In memoriam: Cornelis Theodorus Lek; ). (Hans) Ver
boom: Ontvangen via de fax uit Canada [verhaal van 

de baggerturf]; PJ. van Rijn: Zuid-Hollandse lnleggerij 

- Z.H.I. [Mank, Van Hoogervorst, Weinberg (Joodse fa

milie) , Van der Laan] . 

■ Werinon (Nederhorst den Berg, www.historische
kring.nl) 
JG. 22 1 NR. 83 1 DEC. 2012 

R. Verkaik: Van de kaart. Een verdwenen dorpsbeeld ;). 

Schapers: Herinneringen aan Overmeer (3); R. Verkaik: 
Met ons gaat alles goed [militaire post; De Geus]; G. 

Baar: Stilhorn, verdwenen buiten op een vooruitsteken

de landtong waar de stilte verdwenen is [Welle, Stijvers]; 

E.N.G. Van Damme: De gouden ring rond de Hinder

dam (17•-19• eeuw) . De buitenplaats Damsigt [Van der 
Wiele, Schrieck, Van Uijlenbroeck, Scharff) . 

s JanrJt1Utg40/2012/4 

DE ZANDLOPER 
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■ De Zandloper (www.verenigingoudede.nl) 
JG. 40 1 NR. 41 NOV. 2012 

F. van Oort, P. Standaart: Groot Beetrum, een bij zonde

re boerderij in de Doesbu rgerbuurt van Ede, omzoomd 

met een grote geschiedenis [Kroesbergen]; 1 n memo

riam Jan Hartgers; 0 . Kranen: Gevangene neemt de be
nen [Hendrik Pelgrim,,., Steenderen 1764]; T. van 't Veld: 
H ij wa s ook m aa r een m en s [afz ett i n g d s . Jaco b van der 

Nieburg wegens drankmisbruik 1762]. 
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11 BELGIË 

■ Bulletin de l'lnstitut Archéologique Liégois 
NR. 116 l 2012 

J. L. Kupper: Sur les incursions normandes dans Ie pays 

mosan; Ie roi Arnoul, l'évêque Francon , Ie duc Henri , 

Franchimont, Limbourg et la porte hasseline de Liège 

[de strijd tegen de Noormannen, slag bij Leuven in 891, 

bij de laatste grote inval van de Noormannen in het ge

bied tussen Maas en Rijn in 892 werd een 'vluchtburcht' 

ingenomen , waarschijnlijk gelegen op de plek van de 

latere (nu Belgische) stad Limburg aan de rivier de Ves

dre] ; P. George: Un Christ inédit de XIII< siècle(?) prove

nant de la Cathédrale de Saint-Lambert à Liège [vergelij

king van diverse crucifixen uit de 13• eeuw] ; P. Co/man, 
B. Lhoist-Colman: Mathieu Scoville et son fils Eustache, 

orfèvres liégeois [Mathieu,., 1609 exm . Damaz tr. Agnes 

Hardenne, hun jongste zoon Eustache 1' 1649 tr. Marie 

Mathieu; hun veelal religieuze werkstukken, problemen 

in het gilde van de goudsmeden] ; D.Jozic: Les premiers 

pas de Jean-Théodore de Bavière à la tête de la prin

cipauté de Liège (1744-1745) [Beierse prins , exm. So
bieska, wordt Vorst-Bisschop van Luik, zijn hofhouding, 

zijn diplomatieke relaties, maîtresse en buitenechtelijke 

dochter] ; E. Pa/late: Accusés d' infanticides dans Ie pays 

de Liège; portraits (du 18' siècle à la révolution de 1830) 

[46 van de 58 beschuldigden waren vrouwen, slechts 12 

waren man]; Y. D ubois: Le tombeau de Frère-Orban au 

cimetière de Robermont [neogothisch grafmonument 

voor het echtpaar Walthère Frère 1812-1896 x 1835 Hé

lène Orban 1815-1890]. 

II ULLE ll N 

L"INSTITUT 

ARCHÉOLOG IQUE 

l.lÜi lOI'-

■ Bulletin de la Société Royale des Archives Vervi
étoises 

NR . 32 1 2010·2011 

Aflevering geheel gewijd aan de kerk van St. Lambert in 

Soumagne, ten westen van Luik. P. Koemoth: L:église de 

Saint-Lambert de Soumagne (11e eeuwse kerk, door oor

logsgeweld in de 17e eeuw tot ruïne vervallen , herbouwd 

in 1686 en 1694 (de graven van Aspremont-Lynden waren 

toen heer van Soumagne); opmerkelijk zijn de plafonds: 

panelen met de wapenschilden van notabelen uit Sou

magne]; P. Coste: Les caissons armoriées et essai de pro

sopographie [afbeeldingen en beschrijvingen van alle 216 

wapenpanelen en biografische gegevens van de wapen

voerders; Fromanteau (o.a. Joseph, ged . Soumagne 30-9-

1680, later koopman te Amsterdam), Rensonet, Lamar

che, Joris , Jurdant, Lecomte, Cerfontaine, de Charneux,]. 

■ Feuillets de la Société Royale des Archives Vervi
étoises 

NR . 87 l 2012·4 

P. Koemoeth : La Xhénorie et les deux douairières Fla

veau de la Gérardrie [La Xhénorie, een voormalig he

renhuis te Andrimont, bewoond door Odilia Flaveau de 
la Gérardrie, née de Fays , en haar schoondochter Anna 

FdlG, née de Jacquemart. De laatste hertrouwde in 1749 

Thomas Baron de Crassier]. 

1 •-m••-••-•m 1 --- . ..,;;,, _,., ___ 

■ Gentse Cadenas (www.vvfgent.be) 
JG. 3 1 1 201 2 ·4 

Van de voordrachten [o .a. van F. Moubis , voorzitter 

NGV-afd. Zeeland over 'Van devotie- tot gedachtenis

prentje, de oorsprong en het gebruik van bidprentjes']; 

G. Ervinck: Een aanvulling bij de staten van goed van 
Ledeberg (17• eeuw]. 



■ L'lntermédiaire/De Middelaar (www.scgd.nt) 

JG. 67, NR . 400, 2012 
j. Evariste: Les Biot de Floreffe [variërende familienaam 

Lebeal , Le Biau, ook Le Charlier, Bioz, gen. 15•-17• eeuw, 

ook nazaten Rifflart in de vrouwelijke lijn] ; G. Waltenier: 
Quelques quartiers d'ascendance du dessinateur André 

Franquin (1924-1997) [Verlaine, Mottin , Defalque; deels 

terug tot 17• eeuw]; Ph. cJl. N. Quinet; Descendance de 

Nicolas Navez et Marguerite Ducarme, mariés à Binche 

Ie 23-11-1689 [meeste nazaten woonachtig te Binche, 

genealogie met kinderen van gehuwde dochters; Soleil , 

Boutfeu, Delwarde, Delporte, Lebrun, Besanger, Qui

net) ; Verv. Dispenses matrimoniales ... de Hainaut [huw. 

te Havinnes, Havré, Heikruis, Hellebecq, Hensies, 18• 
eeuw, met verwantschapschema's; Noël, Petteau, Duri

eux) ; 5. Va/lette: Pensionnaires à l'hópital des incurables 

de Liège du 5 mars 1690 au 19 mai 1796 [verv., opnames 

1751-1758, 120 personen met datum van overlijden) . 

■ Het Land van Nevele 

JG . 43, NR. 3, DEC. 2012 
R. van Elslande: Familie van Kortrijk, burggraven en he

ren van het huis Nevele-Wervik [van 1128 tot 1205 drie 

burggraven van Kortrijk, allen Rogier geheten, Rogier 11 

huwde Beatrice van Nevele, hun kleindochter Lijsbeth 

brengt het burggraafschap aan het geslacht Petegehem

Mortagne); j. Luyssaert: Perrîco en grootmoeder Tonia 

of Jacques Ricaud en Anton ia de Cock [Jacques Rigaud 

1763-1858, afkomstig uit Fours in de Provence, huwt 

drie maal te Nevele; zijn eerste vrouw Marie Margurite 

Léautaud was 22 jaar ouder, zijn derde Anton ia de Cock 

was 22 jaar jonger); j. Luyssaert: Herberg Den Engel, 

later Den Pauw, nu De Kastelein in Nevele [herberg al 

vermeld in 1503); 5. De Groote: Ta-ra-ra-boum-der-ais / 

ik ga naar Merendré / zo voor een maand of twee/ wei

den gras en vee [dichter Karel Van de Woestijne verblijft 

in de zomer van 1896 te Merendree om aan te sterken]; 

P. Huys: Een lijst van 'conscrits' van het kanton Nevele 

in 1798 [lijst van 94 militieplichtigen uit de 13 dorpen, 

die het kanton Nevele vormden, slechts zeven waarvan 

vier wevers met name genoemd]; L. Neyt: De boeren 
van Merendree, Overpoeke en Landegem Heiste [be

woners in de 20• eeuw van het kasteel van Merendree 

[Boulez x 1934 Goeminne; de boeren van Heiste met 

genealogische gegevens Van Hecke, De Weirdt, Naert, 

Vande Velde, Van Parys, Blancke, Martens, Van Oost, 

Vanheule, Vande Wal Ie, Valcke en Lootens). 

■ De Mechelse Genealoog (www.vvfmechelen.be) 

JG. 36, JAN.·FEB. 2013 
Themanummer criminaliteit en rechtspraak 

L. Verv/oet: Legende, waarheid en genealogie over de 

rover Corneel Guldentops en zijn familie [enigszins 

misleidende titel, het artikel geeft een lijst van terecht

gestelden op de Grote Markt te Antwerpen tussen 1798 
en 1847, waaronder in 1803 Cornelius Guldentops) ; M. 

Alcide: Criminaliteit te Mechelen op het einde van het 

Ancien Régime, deel 1, aanklachten en vonnissen voor 

de periode 1773-1795 [o.a . in 1780 Andries Schoenma

kers uit Udenhout] . 

■ Westhoek 

JG. 28 1 NR. 21 2012 
F. Hooghe : Confiscatie van de bezittingen van de leli

aards in Poperinge en in Veurne-Ambacht (1314-1316) 
[De bezittingen van de leliaards, de partij van Frans

gezinde of koningsgezinde particiërs en handelaren, 

werden door de Vlaamse graaf Robert de Béthune tij

dens de in 1315 opnieuw uitgebroken oorlog met Frank

rijk geconfisqueerd. De bijzondere positie van de Sint 

Bertijnsabdij te Poperinge. Met teksten van tientallen 

documenten thans in de Archives départementales du 

Nord te Rijssel (Lille)]; N. Boussemaere: Een onkosten

rekening in Boezinge anno 1595 [onkosten ten gevolge 

van het verblijf in Roeselaere van Spaanse en Waalse 

troepen, die het hoofd moesten bieden aan uitvallen 

vanu it het toen Staatse Oostende. Met genealogische 

gegevens van enkele in het document vermelde fami

lies : Ammeloot, Boudeweel, Caes, Coopman, De Cock, 

De Moen, De Spicht, Gheeraert, Manten, Melis, Meer

man, Van Hove, Vercamere] ; G. Tavernier: Bezemma

kers in de kasselrij leper begin 18• eeuw [bezemmakers 

haalden hun materiaal vaak illegaal uit bossen en hagen 

va n derden . In 13 parochies werd een lijst gemaakt van 

van bezem makers met de toestand van hun gezin en de 

hoeveelheid land die zij (legaal) gebruikten. Allemoun, 

Cnockaert, Delhaye]; K. Papin : Wanorde scheppen waar 

orde heerst. Over hoe archieven in Frankrijk werden 

geklasseerd [Nationale, departementale, stads- en hos
pitaalarchieven; Ancien Régime en moderne archieven; 

bijzonderheden inzake het archief te Lille). 

Cl 
"' ä1 
z 
0 
V, 

;J 

"' g 
w 
., ., 

CJQ ., 
::, 

"" "' 00 

169 



C) 
Ql 
V, 

z 
0 
u, 

i;f 

"' 2 
w 
., ., 

C1Q ., 
::, 

<IQ 

"' 00 
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■ An Niers und Kende! 

HEFT 501 NOV. 2012 

H.-K. Meuskens: Historische Zeitschrift für Goch und 

Umgebung [50 nrs. in 33 jaar] ; F. van Well: Milchbar, 

Musikbox und Moped. Eine Jugendkultur in Goch ; H.-J. 
Koepp: 'Schlechte Heide, so mit Kiesel und zu nichts 

bequem gelegen' [ontginning Vossheide en Neuen 

Heide 14•-15• eeuw, kaarten ; Rycken , Lax; bewonerslijst 

1741 o.a. von Vecheler, von der Waijen, Cauwenbergh, 
Bruns, van Vossen] ; idem: Lempt prope Gogge. Ge

schichtliches über das Gut Lempt und das Lemptsche 

Feld [sinds 13° eeuw; Van Eyck, Voss , Janssen, Fonck]; 

idem: Die ehemalige Bauernschaft Bimmen (sinds 14• 

eeuw; laten o.a. Spuelre, Troost, Sneppe, Koek, van der 

Stegen] ; D. Bullack: Echte Gocher Spekulatius. Bäckerei 

und Lebensmittelgeschäft Verheyen; H.-J. Koepp: Ver

mittler zwischen Niederländer und Deutschen [Anton 

van Densen, ,., 1889 Boxmeer-1979 Goch]. 

■ Archivar 

JG . 65 1 HEFT 41 2012 
P. Engels: Archive und Geschichtsvereine; 8. Berger: 
Stadtarchiv und Geschichtsverein in Leipzig; Chr. Wolf 
Digitalisierung von Kulturgut in Schweden. 

■ Bentheimer Jahrbuch 
201 3 

Das Bentheimer Land 210/2012. W. Rohr: Zeitweise 

der mächtigste Mann in Nordhorn . Dr. Aloys Schaefer 

1911 -1999 [burgemeester, Landrat en (DU-politicus] ; 
H. Lensing: Karl Leisner beim Reichsarbeitdienst in 

Georgsdorf ((1915-1945) , martelaar; Kolthoff] ; G. Vriel-

mann: 'Ohne Widerspruch geht's nicht'. Der Uelser 

Pastor Peter Schuhmacher aus der Sicht von Ludwig 

Sager [anti -Nazi; brieven]; W. Hoon: Ein fleifsiger und 

kunstversessener Maler. Fritz Grotemeyer (1864-1947) 

[schilder; Alter Hafen in Nordhorn]; H. Voort: Wie die 

Gildehauser ihre Kuhlen nannten [1346: Steengroven ; 

namen]; idem: 'Von allem Beschwehr, bürgerlichen Las

ten u nd Auflagen befreyet' . Freiheiten i m Flecken Bent

heim (Stoltenkamp, Cantzler-Drees; von Beesten, Dros

ten) ; idem: Mit Piken bewaffnet für Ruhe und Ordnung. 

Bürgerwehren in der Grafschaft Bentheim im Revolu

tionsjahr 1848 [2 compagnieën; Ramaker, Tangenberg] ; 

U. Körner: Ein Hoch auf Seine Majestät den Kaiser. Aus 

dem Protokollbuch des Kriegervereins Schüttorf 1889-

1914 (Koppelmann]; A. Scholz: In Waggons , Lastwagen 

und Kutschen in die neue Heimat. Die planmäfsige 

Vertreibung von Schlesiern aus dem Kreis Waldenburg 

1946 ... [Köhler] ; A. Arends: 'Die Toten muss man ehren '. 

Das Kriegerdenkmal in Laar [Collmann von Schatte

burg, Drees, Diekmann]; A. Rötterink: Schmuckstück 

im Herzen Emlichheims. HofVeldink - Eine Haus- und 

Familienchronik; W. Hoon: Aufstieg und im Websaal. 

Die Firma Gebr. Hoon Gildehaus im 19./20. Jahrhun

dert [Rost, Gerdemann; Bauer] ; H. Titz: Geschichte im 

Spieker. Dauerausstellung 'starke wurzeln ' auf dem Hof 

Schulze-Holmerin Samern. 

■ BSW Der Eisenbahner-Genealoge 

JG . 39 1 NR. 6 1 OKT. 2012 
Aus der Gegenwart in die Vergangenheit für die Zukunft. 

D. Schneider: Otto von Guericke (1602-1686) , Vom Lee

ren Raum zur klassischen Vakuumtechnik; M. Lochert: 
Heiraten in Strasbourg 1892-1896 [lijst A-Z; Beuster, 

Ernst, Habermehl , Kichner]; K-H. Schuit: Tagebuch zur 

Rücker/Jenisch Forschung2000-2010; M.G. Berndt: 
Vergessene und unvergessene Eisenbahnpioniere[lijst, 

o.a. Von Amsberg, Camphausen , Cuypers (Nederland 

se architect) , Reinhardt]; A. Diedrich: Die Ehestiftungen 

des Kirchspiels llten (verv.; Roncier, Rust, Sachtleben, 

Scheele, Schrader] . 

■ Computer Cenealogie (www.cornputergenealogie.de) 

JG. 27 I NR. 4 l 2012 
M.-L. Carl : Ein beinahe vergessenes Kirchenbuch 

[oudste KB Hemsbach an der Bergstrafse in Baden
Württemberg teruggevonden in een erfenis; nu ook op 

Internet]; M. Christ: Fotodokumentation mit Bleistift 



und Software; Th. Kliittig: Der Gesamtkatalog der Per

sonalschriften- und Leichepredigtensammlungen des 

Vereins Roland, Dresden [ongeveer 100.000 personen]; 

0 . Reuter: Angeklickt: Ancestral Quest 14 [waardering]; 

idem: Ein Stammbaum als Wandschmuck der Gröfse 

XXL; Grabsteine online. 

■ Emsländische und Bentheimer Familienforschung 
(AFEL) 

HEFT 115/116 I BD. 23 I JULI/SEPT. 2012 

K.-L. Ga/Ie: Familiengeschichtsforschung im Emsland 

und in der Grafschaft Bentheim - ein Leitfaden [inlei

ding; zie Sonderheft hierna]; R. Cloppenburg: Ein As

chendorfer Bevölkerungsregister urn 1660 [Steining, 

Eifsing, Schladoth] ; Harm Schneider: Nachkommen des 

Hendrik Evink [8 gen., 1671-1912; Hellendoorn, Wün

nemans, Herting, Räkers/Reekers, Reimerink (uit De

nekamp)]; K.-L. Ga/Ie: Auch Protestanten emigrierten 

aus dem protestantischen Holland [naar Friedrichstadt 

e.a.]; Emlichheim feiert Geburtstag - Teil 5 [Franzosen

zeit]; das Niedersächsische Klosterbuch. 

■ Sonderheft als Emsländische Geschichte 
BD. 18 l 2012 

M. Koers: Familiengeschichtsforschung im Emsland 

und in der Grafschaft Bentheim - ein Leitfaden [Block

huijsen, Koers, Vaalmann x Hutmann , Brandek x Dis
sincks, Memeling, Goldbecker, Brummack; met litera

tuur en Ortsfamilienbücher] . 

■ Familie und Geschichte (Sachsen-Thüringen) 

JG. 21 1 HEFT 3 l 2012 

F. Orechsel: A. Robert Wieland (1862-1940) - ein erz

gebirgischer Grofsindustrieller [x Thierfelder, met kwst. 

63 kwn .]; A. Richter: Die patrilineare Stammtafel ('Stam

mbaum') - ein Auslaufmodell? RICHTER-Stammliste 
aus der ehemaligen Altenburger Enklave Rufsdorf (jet

zt Limbach-Oberfrohna). Teil 2 [Winkler, Engelmann, 
Haupt, Viehweg, Bretschneider, Rösche] ; G. Reuter: Die 

Draht-Hähnel-Familie im Dienst der Ev.- luth. Landes

kirche Sachsen seit dem 17. jahrhundert; Chr. Kirchner: 
Mitte lde utsch e in Ohrdruff 1563 bi s 1605 (Te il 3) [pe r 

dorp; velen uit Gotha] ; W Reichertz: ' .. . die andere Seite 
einer schönen Fassade .. .' Gefallen fürs Vaterland . Leip

ziger Thomasschüler im Ersten Weltkrieg (1. Teil) [lij st: 

Arndt t/m Friedrich]. 

■ Friedrichstädter Stadtgeschichte 
NR. 84 I HERFST 2012 

S.C. Sutter: Friedrichstadt an der Eider: Ort einer frühen 

Erfahrung religiöserToleranz, 1621-1727 [Sonderausgabe 

(dissertatie) , vertaling van dit Amerikaanse standaard

werk uit 1982 met talloze afbeeldingen: Frederik 111, Armi 

nius, Grotius = de Groot, Oldenbarnevelt, Wtenbogaert, 

S. Episcopus, Mennoniten, Simons, van der Hove, Niel

lius, Grevinkhoven; aan de orde komen o.a. Dissidenten, 

Stadtregierung, katholieken en joden en Spanje, luthe

ranen tegen Nederlanders, omvang en welstand van de 
(kerkelijke) gemeenten, het verbond tussen lutheranen 

en mennoniten, van de tolerantie, de Polnischen Brüder 

of Socianen van Faustus Socinus (= Sozzini ), de Qu

aker/Quaakers (Fox), toelating van joden (Mussaphia); 

statistieken (Severins), Lutheraanse suprematie, ruzies, 

kerkhoven, Leichenbitter, Remonstranten, de Bourig

non, Paueli, Strandi(n)ger, das Sektennest, Glüsing] . 

■ Die Funzel. Mitteilungen des Bergischen Vereins 
für Familienkunde und der Bezirksgruppe Ber
gisch Land der Westdeutschen Gesellschaft für 
familienkunde 

HEFT 85 1 2012 

H-F. Kartenbender: Wie ich mit viel Glück zu meinen 

Vorfahren kam [militairen; uit Gaulsheim bij Bingen]; 

j-P. Schlebusch : Lebensläufe. Johann Kohlde Kleine 

Cleve (1758-1805) und Gertrud Müller (1759-1809) [uit 

Kürten ; M üller ook Molitor]. 

■ Der Genealogische Abend. Land Lippe 
NR. 47 I 2012 

Kwartierstaat Rolf Toman; Revolution in der Landwirt

schaft - die Dampfdreschmaschine; Tödliche Arbeits

unfälle [Kater geb. Lülf; Bohlke, Wieneke] . 

■ Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen und 
Waldeck 
RUNDSCHREIB EN 193 1 OKT. 2012 

Familienkundliche Exkursion nach Eschwege [Baum, 
Thürmer, Büchner, Keseler] . 

■ Der Grafschafter 
NRS. 1 T/ M 12 I 2012 

Uelsen - aus der Vergangenheit ei nes Kirchdorfes; Der 

Maler Antony Keizer; Erinnerungen ei nes Luftwaffenhel

fers an 1944 in Nordhorn [Fricke] ; Heinrich Specht- ein 
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nachwirkender Heimatforscher; Schulchroniken - eine 

unbeachtete Quelle zur Grafschafter Vergangenheit; Ein 

Bliek von Oldenzaal nach Gildehaus und Bentheim ; Der 

Maler A. van Wulften; Den Memmertvater Otto Leege 
Uelsen . 

Derl9CrafSchafter 
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■ Der Herold (www.Herold-Verein.de) 
JG . 55 J 2012·3 

J. Bah/: Noch einmal Auskünfte aus Einwohnermel

deregistern für Zwecke der Personen- und Famili 

engeschichtsforschung [gevolgen automatisering]; 

M. Zander: Das Hamburg-Symbol. Ein modifiziertes Stadt

und Landeswappen; A. Rabbow: Das Rätselwappen im 

Schloss Köpenick [Halberstat; Marck]; LA. Severin: Die v. 
Rotermund [uit Rügen e.o.; v. Zuhm, v. der Osten, v. Barne

kow, v. Marschalck, v. Bachtenbrock]; A. Hoffmann: Kom

munale Wappenschau [met afb. in kleur]; Deutscher Ge

nealogentag in Augsburg; samenvattingen van lezingen]. 

■ Hessische Familienkunde 

BD. 35 j 2012-3 

H-F. Kartenbender: Familie Kartenbender, vor 500 jah

ren im Rheinland [Kardenbender/Kardenbinder in Gan

gelt in 1530, 15 gen., ca . 1480-2001, x Weyll, Görges, Tex

tor, Güth, Christ] ; R. Grimm: Heiraten im ersten katho

lischen KB Habitzheim 1704-1823 [lange lijst; Zimmer
mann, Lippert, Stappel]; G. Wiechert: Die evangelischen 

Pfarrer von Neuenhain (heute Bad Soden am Taunus) 
n ach d er R e fo rrn a t io n [La upaeu s, B a tte nh ä u se r, !='ildiu s, 

Zeilner, Raven, Spangenberg] ; L. von Lehsten: Abgeord

nete in Hessen. Ein Literaturbericht; Kirchenbuch von 

Hemsbach wieder aufgetaucht [na 30 jaar!, 1649-1729]. 

■ Hugenotten 
JG. 76 j NR. 4 j 2012 

0 . Loyal: Zum Gedächtnis der vor 300 jahren gegrün

deten Französisch-reformierten Gemeinde Judtschen 

(Kanthausen) in Ostpreuisen [lijst dominees; Clarenc, 
Andersch, Henning, Kretschmar, Gillet] ; A. Flick: 'Gott 

wolle diesen Tempel mehrere Jahrhunderte lang behü

ten .. .' Hugenotten im fränkischen Schwabach [gobelin

werkers, bladgoudwerkers; Tribou, Poujol, Baratier]. 

■ Osnabrücker Familienforschung - OSFA 

88-89 J 2012 

Der Ahnenschwund [kwartierverlies]; K. Nieberg: Fami

lien unserer Heimat. VI 11. Kitzerow; Heinrich Weber ... 

Ein Erlebnisbericht; A. Himmermann : Graf Cobbo-Stif

ter der Kirche in Hagen und Oesede?; K.-H. Neufeld: Ka

tholiken in Hilter und Dissen [Hartmann]; H. Stegmann: 
Ahnentafel von Joseph Hermann Ahsmann [(1836-

1911), Grothaus, Broxtermann , -, Frommeyer] ; idem: 
Ahnentafel von Adolph Averbeck [ged. Glane 1804; -, 

Heusmann, Niedermeyer, Biesenkamp]; Erinnerungen 

von Bernadette König, geb. 14.08.1915 in Holthausen; 

J. Kaldenbach e.a.: Familie Scho(haus) /Schoehuijs/ 
Schoehuizen [verv., Wissing, Doorman, Ploeger, Riet

berg, Wis boom]; Genealogische Homepages des Osna

brücker Landes (24) Die Familie Plogmann aus Oesede 

[USA] ; Kleine Chronik der Stadt und der Vogtei Enger, 

mit ihren Kirchspielen Hiddenhausen, Spenge und Wa

lenbrück. 

■ Quellen und Forschungen zur Ostfriesischen 
Familien- und Wappenkunde (www.upstalsboom. 
org) 
JG . 61 1 Heft 3-41 2012 

H. Hillebrands: Amalia Schönhausen jennelt [1769 ge

huwd; zu lnn- und Knyphausen]; P. Seide/: Ober die 

Verkleinerung der Kirche zu Marienhafe, 1819-1831 

[Remmers , Fimmen]; /. Ramm: Die Sammlung He

raldica Frisiae; Th. Vofl: Ortsfremde Personen in den 

Communicanten-Registern zu Engerhafe 1726 bis 1830 

[naamlijsten] . 

■ Saarländische Familienkunde (ASF) 

JG. 45 J BD. 12 j 2012 
G. Meyer-Franck: Phantom Caspar Stalter. Die Herkunft 

einer saarländischen Hammerschmiedesippe ist geklärt 

[Stalder, uit Magden, Zwitserland] ; 8. Ostmann: Die Fa-



milie Pflug, Saarbrücken, St. Johann und Güdingen [uit 

Colmar; Rittelmeyer, Heidelberger, Hoffmann, Schmä

hlich, Geifsbauer]; N. Emanuel: Die Familien Günster 
und Hartmann in der Saargegend - eine Spurensuche 

[Haan/Hahn, Fetick, Klein, Ziegenweidt, Steinmüller]; 

j. Ka/denbach: Sardamer Holzhandelsgesellschafter im 

Saarland [Gast, Arents, Kun pier, Kalff]; M. und Th. Besse: 

Der Flurname 'auf den welschen Pracken' in Lebach

Dörsdorf: eine untergegangene romanische Sprachin 

sel im nördlichen Saarland [met veel kadasterkaarten; 

Grutsch, Berang, Houy, Linck/Lenck, Quint] ; R.-V. 

Schabbach : Ergänzung zum Gut Baldenau [von Hunol

stein, Schenk von Schmidburg, Bauer, Blasius, pachter 

Berneck] ; E. Schwer: Vermisstenschicksale aus dem Re

gierungsbezirk Trier und dem Fürstentum Birkenfeld in 

Russland 1812 und 1813 (Russisch-Deutsche Legion; 8 

bataillons, lijst: Abel t/m Zivalla]. 

■ ASF lnformationsdienst 
NR. 185 l 2012 

Auswanderung aus dem ehemaligen Saardepartement 

gemäfs den Pariser Friedensbeschlüssen von 1814 und 

1815 [lijst; de meeste naar Frankrijk om de militaire 

dienst te ontlopen: Ammon t/m Worms]. 

i 
1 

■ Sächsische Heimat Blätter 

JG. 581 NR. 3 l 2072 
U.U. Jäschke e.a. : Freiberg (Sachsen) [stadsgeschiede
ni s, vi ering 800-ja rig b est aa n, b et e l<eni s in d e sa ksische 

geschiedenis, typen huizen 12•-20• eeuw met veel foto 's, 

tentoonstelling 1912, het theater, Museum en fresco 's] ; 

K. Neumann: Die Historische Freiberger Berg- und Hüt

tenknappschaft e.V. (gildekorpsen, uniformen, vendels] ; 

M. Diising: Alphense Levy (1838-1917) - eine (fast) ver-

gessene Persönlichkeit der sächsisch -deutschen Ge

schichte; E. Pasche: Freiberger Notgeld mit Szenen aus 

dem Berufs- und Familienleben der Bergknappen. 

■ Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstei
nische Geschichte (www.geschichte-s-h.de) 
BD. 13712012 

M. Rheinheimer: Nordfriesische Seeleute in der Amster

damer Handelsfahrt [naamlijsten kapiteins, zeelieden , 

namen van schepen, beroepen; Quedens, Urbans, De 

Jong, Vos]; D. Kraack: Schleswig und Holstein im Freu

dentaumel [huw. Wilhelmine Marie en Friedrich Carl 

Christian 7-71-1828]. 

■ Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde 

JG . 87 1 HEFT 3 l 2012 
H-C. Sarnighausen: Der Stader Athenaeums-Rektor Dr. 

Meno Valett (1758-1850) und seine Familie [exm . Schö

ning, x Beichold en Bode; Jaussaud, Lamprecht] ; idem: 
Hannoversche Amtsjuristen Grimsehl aus Hameln 

[x Ritzau, Michaelis , Schlüter] ; j. Kaldenbach: Norddeut

sche waren langjährige Hollandgänger auf Texel [Eus
man/Ösman, Lübecken, Eeleman]; T. Rumann e.a.: Vor 

400 Jahren: Eine glanzvolle Hochzeit in Göttingen [1612 x 

von Schnehen; von Gauler, von Dransfeld, Heimold, Jage

mann]; 0. Puffahrt: Ein altmärkisches Abgaberegister von 

1623 bis 1636 für den Grofsraum Salzwedel/Klötze [Po

dafs, Vordtman]; H.-J. Gut: Gustav Johann Friederich Wil
Iers (1842-1915), Pastor in Grofs-Gievitz (Mecklenburg) [x 

Günther, Genzken, Niendorf, Röhr (uit Middelburg/N L)] . 

■ Zeitschrift für Ostdeutsche Familiengeschichte 

JG . 601 HEFT 3 l 2072 
J. Frantz, D. Pechner: Die evangelisch-augsburgische 

Kirchengemeinde Turek in Grofspolen . Dokumente zur 

Vorgeschichte ihrer Gründung aus den Jahren 1825 
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und 1830 [veel namen; Miller, Friebe, Seizig]; /. Vogel: 
Trauungen Ortsfremder im Kirchenbuch von Deutsch 

Neukirch in Oberschlesien zwischen 1689 und 1719 

[Hancke, Pohl, Langer, Rappir]; G.-H. Zuchold ("i"): Zur 

Besitzergeschichte schlesischer Herrenhäuser (4): Lan

genau [14•-19• eeuw; Schaffgotsch, von Grünberg, von 

Dohna]; Die deutschsprachigen Inschriften auf dem 

Friedhof in Friedberg (Frymburk) in Südböhmen [Sech

ter, Sulzbacher, Ehrenbrandtner]. 

~ FINLAND 

■ Genos (www.genosJi) 
JG. 83 1 NR. 3·4 l 2012 

U. Koskinen, V Nissilä: The family of Black Maija and 

her husband: Margareta Kettermanna and Anders Äimä 

[identificatie afkomst van Margareta: dr. van Margareta 

Sigfridsdotter uit Sammu, 1643]; L Pihlajamaa: Märten 

Olaui, Finnish preacher in Stockholm, 1544-1550, and 

Finnish legal translator; T. Gronow: The Aleneffs : a Vy

borg merchant family [6 gen . 1780-1995, sinds 1808/09 

in Vyborg, afkomstig uit Yaroslavl (Rusland) ; fam .naam 

is patronym van Alen];). Niemelä: The masters of Sytelä 

(Alavus) [opgang en neergang van een boerenfamilie 

in de 17°-19• eeuw, Russische bezetting 1714-1721; de 

boerderij was erfelijk leengoed van de Stockholm Royal 

Chamber College] . 

ai§ NOORD-AMERIKA 

■ Huguenot Heritage 

NR. 18 l 2012 

Huegenot Heritage mourn the loss of founder Jack 

Strang [In memoriam, "j" 25-3-2012]; In the land ofTen

niel [biografie, Jim Bishop, ,., 1820]. 

■ Michigana 

VOL. 58 1 NR. 21 APRIL·JUNE 2012 

S. Yentsch: Our Extended Family [biografie van Sue Ra

bick]; j. Studley: Vacationing at Pier Cove in the Early 

1900s [levensbeschrijving Jeanette Dunstser Studley]; 
5. Rabick: Cruising through th e Stacks at the Grand 

Rapids Public Library [bronbeschrijving]; G. F. Hol/is, G. 

Snow: Two Family Historians Explore the Civil War Let

ter Penned by Everett A. Beckley, April 17, 1865, to his 

mother Sarah S. Beckley; P. Naujalis: Researching Lith

uanian Roots, Search Anthony Naujalis family, whose 

grandfather emigrated to the US in 1900 [familieonder

zoek in Litauen] . 

NR. 3 1 JULl·SEPT. 2012 

S. Yentsch: Our Extended Family, George A.Bayard [bi

ografie van de voorzitter, geb. in Delaware en inwoner 

van Grand Rapids] ; The Vil lage Square [beschrijving va n 

Ohio Public Land Records (overdrachten van land)]; 

S. Rabick: Cruisin' Through the Stacks at the GRPL, 

"Dutch Stuff" [genealogische bronnen voor families 

van Nederlandse oorsprong] ; j. W Shangraw: Comput

er Talk [gedigitaliseerde bronnen] ; 5. M. De8oer: The 

Learning Corner [woorden en termen gebruikt in di

verse archiefstukken]; 8. Schirado: Probate Files at the 

Archives of Michigan and the Great Cornell Chase, Part 

1 [gerechtelijke verificaties van 19d• eeuwse testamenten 

in Michigan; Herrick, Cornell]; M. Rasche Alt: The Lake

shore Museum Center [Centraal Museum in Muskeg

on, Hackley House, gebouwd door Charles Hackley]; 

M.E. Carling: The Ogden, Edison, Dowling and Oakes 

Families, Part 1 [nakomelingen van John Edison en Sar

ah Ogden, resp. afkomstig uit Nederland ca . 1730 en 

Southampton, Eng., vestigen zich in New Jersey, en 

nakomelingen van Dennis Dowling,van Nova Scotia, 

en Mary Edison]; 0. Sanford Bryant: Educating Sanford 

[naamlijst leerlingen van scholen in Grand Rapids rond 

1912, veel Nederlands klinkende namen]. 

IE ZUID-AFRIKA 

■ Familia 

JG. 49 I NR. 4 l 2012 
A. Laurens, T. Rinkwest: Abbotsdale families , Geschie

denis van Abbotsdale, Bredekamp Familie [afstamme

lingen van David Frederik Bredekamp; van Diemen , 

lsaacs, Sheldon]; 8. Cilliers: Families van die Klein Ka

roo [nakomelingen van Matthys Christiaan Calitz (1783-

1860) ; van Greune(n), Grundling, Hattingh, Massijn , 

Meiring, Niemand, Olivier, Potgieter, Strydom, Swart, 

van der Westhuizen, de Wit]; j. 8otha: Huldeblyk aan 

Hendrina Susanna Joubert Faure (née Hough) [afstam

melingen van Andreas Hough, van Camberg in Hessen

Nassau, overl. 181~. 

Verder ontvingen wij: 

Nieuwsbrief VHA (www.historischamstelveen.nl), juli 

2012. Met o.a. oprichting project Databank Amstelland 

in de Middeleeuwen; aug. 2012., dec 2012. 

Plekbord (Onsenoort), jg. 33, dec. 2012. 

Rundbrief Familienkunde Niedersachsen 3/2012: 

H. Depenbrock-Hansen: Das dänische Namenrecht [pa

troniemen, vóór 1866 niet erfelijk]. 



COLOFON 
Correspondentieadres NGV: Postbus 26, 1380 AA Weesp; e-mail: info@ngv.nl; NGV website: www.ngv.nl. 

Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan bovenstaand adres en niet aan de afdelingen. 

Contributie: Gewoon lid: € 39,- (€ 38,- bij automatische afschrijving) per jaar incl. het lidmaatschap van één regio

nale afdeling. Gezinslid:€ 9,00 per jaar. Bijkomende inschrijving bij een extra regionale afdeli ng:€ 9,00 per jaar; voor 

de functionele afdelingen Heraldiek € 18,00 en Familieorganisaties€ 9,00 per jaar. Buitenlandse leden€ 49,00 per 

jaar. Buitengewoon lid € 39,- (€ 38,- bij automatische afschrijving). Contributiebetaling vóór 1 maart van het lopende 

kalenderjaar (bij voorkeur door een machtiging tot automatisch afschrijven of door gebruikmaking van de jaarlijks 

toegezonden acceptgiro) franco aan de NGV. 

Opzegging lidmaatschap: uitsluitend schriftelijk aan bovengemeld adres vóór 1 november van het lopende kalender

jaar. 1 n geval van overlijden mag ook de afdelingssecretaris bericht worden die dan zorg draagt voor beëindiging van 

het lidmaatschap per datum van overlijden . 

Verenigingscentrum: (Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, Heraldisch Archief en Dienst Micro
fiches): Papelaan 6, 1382 RM Weesp, tel. : 0294-413301 . Openingstijden: donderdag en zaterdag van 10.00-16.00 uur 

(behalve op feestdagen) . Vrije toegang voor leden ; voor niet-leden€ 5,00 per keer met een maximum van drie keer. 

Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Public Relations, Dienst Ondersteuning en Presentatie voor ComputerGenealo
gen : p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp. Afdeling Familieorganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede. Afdeling 
Heraldiek: Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht. 

Betalingen s.v.p. via de volgende rekeningen. Alle rekeningen staan op naam van de NGV. Betalingen aan de Dienst 
Bestellingen alleen na ontvangst van de factuur. 

Contributie: ING betaalrek. 547064 (IBAN: NL02 INGB 0000547064, BIC: INGBNL2A) te Leeuwarden. 

Dienst Bestellingen : 1 NG betaal rek. 3639286 (1 BAN: N 42 1 NGB 0003639286, BIC: 1 NGBN L2A) te Amersfoort. 

Overige betalingen: ING betaalrek. 2843032 (IBAN: NL14 INGB 0002843032, BIC: INGBNL2A) te Leeuwarden . 

ffl 
ANBI De Nederlandse Genealogische Vereniging is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANSI) . Dit houdt in dat de NGV geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ont

vangen erfenissen en schenkingen . Degene die de NGV een schenking doet, kan zijn gift van de 

inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels). 

Hoofdredacteur 
L.F. van der Linden Postbus 26, 1380 AA Weesp, info@ngv.nl 

Aan dit nummer werkten mee: 
Berend van Dooren 

Erik van den Hil 
Sjoerd Huitema 

M. van Langeraad 
Ton van Reeken 

Harmen Snel 
Arie Jan Stasse 

Anna Paulownastraat 30, 2518 BE 's-Gravenhage 
eh-48@hotmail.com, Westeind 183, 3351 AN Papendrecht 
sjhuitema@kpnmail.nl , Tunkersstrjitte 50, 8723 EP Koudum 
rintip@hetnet.nl, Fruittuinen 88, 2132 NZ Hoofddorp 
a.j .vanreeken@home.n l, Alex Battalaan 62, 6221 CE Maastricht 
HSnel@stadsarchief.amsterdam.nl, p/a Stadsarchief Amsterdam 
Pretoriadreef 62, 3564 BX Utrecht 

Gens Nostra wordt uitgegeven door de Nederlandse Genealogische Vereniging. 

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken. 

Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie. 

Correspondentieadres van redactie en Nederlandse Genealogische Vereniging: 

Postbus 26, 1380 AA Weesp, info@ngv.nl. 

Informatie over de NGV is te vinden via: www.ngv.nl. 

De genealogische software van de NGV is GensDataPro, verkrijgbaar via: www.GensDataPro.nl. 
ISSN 0016-6936 

C) 
Ql 
V\ 

z 
0 
en 

;;f 

., ., 
(JQ ., 
::, 

crq 

"' 00 

175 




