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Voor u ligt de juni-uitgave van Gens Nostra. In deze editie valt het accent op twee families: immigran-
ten uit Duitsland en Zwitserland naar Nederland gekomen in respectievelijk de negentiende en de 
achttiende eeuw. Deze twee artikelen komen uit onze voorraad en lijken de redactie om verschillen-
de redenen interessant om te publiceren. Vele van onze voorouders waren immigranten, zelf schat ik 
dat minstens de helft van onze grootouders in rechte lijn afstamt van immigranten die in de periode 
van de vijftiende tot en met de twintigste eeuw naar Nederland kwamen. Kortom een grote kans dat 
indien u op zoek gaat naar uw voorouders u uitkomt bij een immigrant en dan meestal een Duitse 
immigrant. En wat doet u dan? Daarvoor kunt u de twee hoofdartikelen lezen die over een zoektocht 
gaan, naar respectievelijk een Duitse en Zwitserse immigrant. De twee verhalen bevatten vele bron-
verwijzingen en discussies daarover. Voorts gaan ze over de interpretaties van vondsten tijdens de 
vele bezoeken aan archieven en het lezen van bronnen in Nederland en het buitenland.
De artikelen betreffen beide langdurige en soms verre zoektochten van de twee auteurs, Hein Ehr-
hardt en Ben Matzinger, naar hun voorouders afkomstig uit respectievelijk Duitsland en Zwitser-
land. Het eerste artikel is de geschiedenis van de familie E(h)rhardt, die eerst afkomstig lijkt te zijn 

Bij de voorplaat

Der Rheinfall bei Schaffhausen door Christian Morgenstern. De Rheinfall is de grootste waterval van Europa en is gelegen 

in de Rijn, bij het Zwitserse Schaffhausen, vlak bij de grens met Duitsland. De Rheinfall is 150 meter breed en 23 meter 

hoog. Er stroomt 600 kubieke meter (in de zomer) water per seconde over de rotsen in het midden van de Rijn. In 1921 

was de laagste doorstroming gemeten, 95 m³ per seconde. In 1965 is de maximale doorstroming gemeten, 1250 m³ per 

seconde. De Rheinfall ontstond in de meest recente ijstijd, ongeveer 14.000 tot 17.000 jaar geleden.
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uit Hannoversch Münden, een prachtige stad aan de Weser niet ver van Kassel, maar nog net in Ne-
der-Saksen gelegen. Het startpunt is de betovergrootvader van de auteur, Johann Christoph Erhardt, 
een boekbinder die van 1765 tot 1835 in Münden woonde. Maar later voert de zoektocht ook naar 
de voorouders van deze betovergrootvader die afkomstig blijken te zijn uit het dorpje Hardegsen. 
Vanuit Münden emigreerden Ehrhardt’s naar Brazilië en de Verenigde Staten van Noord-Amerika. 
Een boeiend verhaal van een auteur die helaas in 2010 is overleden, maar waarvan het artikel, een sa-
menvatting van decennialang onderzoek, zeer interessant is. Het tweede grote artikel gaat over het 
voorouderonderzoek naar de familie Matzinger en leidt ons van Middelburg via Brugge naar Schaff-
hausen in Zwitserland en dorpen daar in de buurt, waar de familie oorspronkelijk vandaan komt. Ook 
weer een verslag van een zoektocht van vele jaren, in vele archieven, dat resulteert in een stamboom 
die teruggaat tot rond 1600.
Voorts hebben we ook drie korte geschiedenissen over Duitse immigranten van de auteur Jos Kalde-
bach opgenomen. Het eerste verhaal betreft een toevalsvondst van een kerkboek. De religie van de 
Duitse immigranten was vaak Evangelisch-Luthers en men moet daarom goed opletten waar men 
zoekt om meer te weten te komen over geboorten en huwelijken van voorouders. Het tweede korte 
verhaal van de auteur Jos Kaldenbach sluit aan op onze pas gestarte reeks artikelen “Op het slech-
te Pad”, ingeleid in het maart/april nummer van Gens Nostra door Harmen Snel. Het korte verhaal in 
deze uitgave is geïnspireerd door een vondst van de auteur in oud-rechterlijke archiefbronnen in het 
Noord-Hollands archief te Haarlem. Het betreft hier een “criminele bende“ van Duitse immigranten. 
En lezers, we hebben dit artikeltje niet opgenomen om Duitsers te stigmatiseren, maar puur om u 
te vermaken. Het derde artikel betreft een Duitse immigrant die naar Holland komt om in dienst te 
treden van de VOC en later carrière maakt. Deze Compagnie, die voer op Oost-Indië, had een onuit-
puttelijke behoefte aan personeel. Vooral omdat het risico van overlijden tijdens de eerste of tweede 
reis naar de koloniën in “de Oost” zeer hoog was en daarom de Hollanders zelf steeds minder zin had-
den om aan te monsteren bij de VOC in Amsterdam. De behoefte aan “buitenlanders” werd steeds 
groter in de loop van de achttiende eeuw, maar het kwam zelden voor dat Duitsers daarna ook car-
rière maakten in Nederlands Oost-Indië. Onze hoofdpersoon lukte dit echter wel en brengt het tot 
Gouverneur-Generaal.
Wilt u overigens hulp bij het zoeken naar uw voorouders in Duitsland en gebieden die vroeger behoor-
den tot het Duitse taalgebied zoals Oost-Pruisen, meldt u zich dan aan bij de Werkgroep Genealo-
gisch Onderzoek Duitsland, bezoek de bijeenkomsten en stel daar uw vragen. Onze auteur Jos Kal-
denbach is de voorzitter van deze Werkgroep. Het zoeken in Duitse archieven en bronnen, kan ik u uit 
eigen ervaring vertellen, is veel moeilijker dan in de Nederlandse, om een veelheid van redenen. Als u 
meer familie- en voorouderverhalen over uw Duitse voorouders instuurt naar Gens Nostra komen we 
hier zeker op terug.
De vaste rubrieken Boeken en Tijdschriften gaan zoals vanouds over in de afgelopen tijd binnenge-
komen boeken en tijdschriften. De rubriek Digitaal bevat het tweede deel van een artikel over het 
zoeken op het internet naar voor de genealoog nuttige en informatieve sites. Antonia Veldhuis heeft 
haar artikel geactualiseerd waar nodig en vraagt aan de lezers om meer zoeksuggesties en andere 
kritische verhalen op dit gebied. Stuurt u ons vooral ook artikelen betreffende andere provincies in 
Nederland, zie de oproep in deze rubriek. Dus lezers aan het werk!
We belanden nu bij de plannen en het werk voor de komende edities van Gens Nostra in 2014. Aller-
eerst vermelden we nogmaals dat er begin september een groot themanummer over het Rijnland 
zal verschijnen. Hieraan wordt nu hard gewerkt en de indieners van artikelen hiervoor ontvangen 
binnenkort bericht. Voorts hopen we op veel reacties op onze oproep voor het insturen van artike-
len over “Voorouders en de Eerste Wereldoorlog”. Maar ook ontvangen we graag reacties op onze 
oproep (in de mei editie van Gens Nostra) voor het insturen van artikelen, kwartieren en portretten 
die geplaatst kunnen worden in het kader van een themanummer getiteld “Napoleon en zijn invloed 
op en gevolgen voor het leven van onze voorouders”. Dit naar aanleiding van de komende herdenking 
van de slag bij Waterloo, die in 1815 een definitief einde maakte aan de Franse overheersing van grote 
delen van Europa. Tenslotte bestaan er nog meer ideeën voor themanummers, maar daarover meer 
een volgende keer. Wij als redactie hebben ons best gedaan om weer een interessant blad voor u te 
maken en wensen u veel leesplezier.

Frits van Oostvoorn 
Hoofdredacteur Gens Nostra
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HEIN EHRHARDT †

E(h)rhardt: Een uit Duitsland afkomstige 
familie uitgewaaierd over vier landen 

De herinneringen van mijn Nederlandse familie aan het Duitse voorgeslacht reik-
ten in het Interbellum niet verder dan de geboorteplaats van mijn grootvader Jo-
hann Christoph Heinrich Ehrhardt, te weten Lingen an der Ems. Het was voor mij 
een volslagen verrassing toen ik in de jaren vijftig van de vorige eeuw de lijn naar 
Hannoversch Münden (Duitsland) vond, om maar te zwijgen van de lijn naar Har-
degsen. Dit artikel is een samenvatting van de resultaten van daarop volgend on-
derzoek, dat meer dan vijftig jaar duurde. Het zoeken en ook dit verhaal begon dus 
bij deze Johan Christoph Heinrich Ehrhardt (nummer IX-c in het schema), waarvan 
het voorgeslacht uiteindelijk is teruggevonden in Münden en enkele generaties 
daarvoor in Hardegsen.1 Hierover heb ik al in 1974 een boekje geschreven, aan het 
begin van mijn onderzoek.2 Vanuit Münden is de familie Erhardt, zo wordt de naam 
meestal geschreven, over de wereld uitgezwermd.

Gezicht op Hannoversch Münden
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Hannoversch Münden is een prachtige stad aan de Weser niet 
ver van Kassel, maar nog net in Neder-Saksen gelegen. Zoals 
de naam aangeeft behoorde de stad tot het keurvorstendom, 
vanaf 1815 koninkrijk, Hannover. Dit gebied was van 1714 tot 
1837 in een personele unie met Groot-Brittannië verbonden, 
maar daarna werden de banden met de Britse kroon verbro-
ken. Na de dood van haar voorganger Willem IV werd de be-
roemde koningin Victoria regerend vorstin van de Britse lan-
den, maar zij kon geen koningin van Hannover worden omdat 
daar alleen mannelijke opvolging mogelijk was (zoals nu nog 
in Japan). In 1866 werd het koninkrijk Hannover veroverd door 
Pruisen; de blinde koning George V verloor zijn troon en het 
land zijn onafhankelijkheid.

Het doel van het onderzoek, waarvan dit verhaal een samen-
vatting is, was om zoveel mogelijk nakomelingen en voorou-
ders te vinden van mijn betovergrootouders Johann Christoph 
Erhardt en Margarethe Eisabeth Becker uit Münden. Hoewel 
het aantal gevonden nakomelingen dat leeft of geleefd heeft 
bijna duizend bedraagt, is mijn overzicht nog verre van com-
pleet. Aan het eind van het verhaal wordt een overzicht gege-
ven van de diverse families Erhardt, verspreid over de wereld, 
met een aantal observaties met betrekking tot de uitgeoefen-
de beroepen, aangehangen religies en andere kenmerken die 
iets kunnen vertellen over het leven van deze verschillende Er-
hardt’s. Tenslotte worden de genealogie van de Nederlandse 
tak van de familie Ehrhardt beschreven en de bronnen waaruit 
geput is vermeld.

Johann Christoph Erhardt (VII)

Centraal in deze genealogie staat Johann Christoph Erhardt, 
mijn betovergrootvader, een boekbinder die van 1765 tot 1835 
in Münden leefde. Johann Christoph Erhardt was de derde Er-
hardt-boekbinder in successie in dezelfde firma.
Als kind woonde Johann Christoph (waarschijnlijk Christoph 
of Christel genoemd) in het huis Ziegelstrasse 8, waar zijn va-
der, zijn grootvader en zelfs een overgrootvader (Heinrich Os-
wald Müller) hadden geleefd en gewerkt. Kort voor 1800 kocht 
Christoph het huis Langestrasse 24, waar de firma Erhardt 
gebloeid heeft tot 1957, zij het in de laatste vijftien jaar in de 
vrouwelijke lijn. Daarna is het mooie huis met drie verdiepingen, 
gebouwd volgens een traditionele Duitse vakwerkconstructie, 
verkocht. Sinds enkele jaren staat het huis leeg en is het in ver-
val. Wel zijn maatregelen getroffen om instorten te voorkomen.3

Johann Christoph heeft onder meer een aantal boeken voor de 
stad Münden gebonden, die nog steeds in het stedelijk archief 
van de stad te vinden zijn. Eén daarvan, een boek uit 1828, ligt 
daar nog met de rekening van Erhardt.
Johann Christoph trouwde in 1796 Margarethe Elisabeth 
Becker, die in Münden leefde van 1774 tot 1850. Zij was een 
dochter van de linnenwever Justus Christoph Becker en diens 
vrouw Catharina Elisabeth Behrend. De kinderen van Johann 
Christoph werden bijna allemaal geboren in de tijd van Napo-

leon Bonaparte, zeker geen makkelijke periode. Men zegt dat 
aan soldaten van allerlei nationaliteiten in het huis gastvrij-
heid moest worden verleend.
Na de dood van Margarethe Elisabeth bedroeg haar totale er-
fenis voor de kinderen 1202 gulden. Niet veel, maar men kon 
toen een jaar leven van 200 gulden. Vader Johann Christoph 
was toen al overleden.

Voorgeslacht van Johan Christoph Erhardt

Een paar opmerkingen over het voorgeslacht van Johann 
Christoph Erhardt.
Gottfried Anthon Erhardt (VI), de vader van Johann Christoph, 
was de tweede Erhardt-boekbinder in Münden, in het huis aan de 
Ziegelstrasse 8. Hij leefde van 1732 tot 1808 en trouwde in Eime 
(een klein dorp ten zuiden van Hannover) met een nicht, Dorothea 
Eleonora Bothen. Zij was in Eime geboren als dochter van de chi-
rurgijn Johann Adam Boden en van Anna Juliana von Strüber.
De huwelijksvoltrekking verliep echter niet zonder problemen. 
Op de dag voor zijn voorgenomen huwelijk in 1759 werd Gott-
fried in militaire dienst gedwongen en werd hij naar de iets 

Het dubbele huis Lange Strasse 24 (vroeger 70); in het rechterdeel (24,2) 
was het boekbindersbedrijf Erhardt gevestigd van kort voor 1800 tot 1957

I, II en III Hans 
IV Johann Andreas 1675-1701
V Johann Justus 1699-1760
VI Gottfried Anthon 1732-1808
VII Johann Christoph 1765-1835
VIII-a Andreas Gottfried 1804-1889
IX-a. Friedrich Herman
X-a. Georg Gottfried Hermann - BR
IX-b. Andreas Gottfried Philipp- VS
VIII-b Georg Heinrich 1806-1834
IX-c Johann Christoph Heinrich - NL
X. Johan nl
XI. Hein nl
VIII-c Johann Christoph 1813-1895 - VS

Schema Erhardt
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noordelijker aan de Weser gelegen vestingstad Hameln over-
gebracht. Want het was oorlog: de Zevenjarige oorlog (1756-
1763), waarin Engeland en Pruisen tegen Frankrijk, Rusland en 
Oostenrijk vochten. Hij mocht evenwel in november van het-
zelfde jaar zijn bruid huwen. Erhardt bleef in Hameln tot het 
einde van de oorlog, in welke periode het paar twee dochters 
kreeg (één stierf binnen een jaar). Daarna keerde hij terug naar 
Münden waar nog een dochter, een jong gestorven zoon en Jo-
hann Christoph werden geboren.
In Hameln werd Gottfried Anthon uiteindelijk sergeant bij de 
artillerie in ‘unserem allergnädigsten Königs Kriegs Diensten’. 
Die genadige koning was Frederik de Grote van Pruisen: Han-
nover was. een bondgenoot van de Pruisen, niet onlogisch dus 
dat hij tot militaire dienst bij de Pruisen werd gedwongen. 
De beide overlevende dochters trouwden allebei (uiteraard 
na elkaar) met Theodor Christian Friedrich Hildebrandt, fabri-
kant van het toendertijd bekende Mündener porcelein (fayen-
ce), één daarvan, Elisabeth Juliane Erhardt, op 21 juli 1799.

Johann Justus Erhardt (V) was de vader van Gottfried Anthon 
Erhardt en de eerste Erhardt-boekbinder in Münden. Hij werd 
geboren in Gronau in 1699 en stierf op 17 december 1760 in 
Münden. Zijn vader Johann Andreas overleed toen Johann 
Justus nog maar twee jaar oud was. Justus werd opgevoed in 
Esbeck über Elze door zijn grootvader van moederskant, ds. 
Johann Justus Backhaus, de plaatselijke predikant.
Johann Justus Erhardt trouwde op 27 april 1724 met Marie 
Elisabeth Catharina Müller (geboren in Giessen in 1705, ge-
storven in Münden in 1772). Zij was een dochter van Heinrich 
Oswald Müller en Maria Margaretha Schad. Volgens de bron-

nen was Müller boekbinder, eerst in Giessen en later in Mün-
den. In 1724 trok hij zich terug uit het bedrijf in Münden ten 
gunste van zijn nieuwe schoonzoon Johann Justus Erhardt 
(maar bleef nog wel eigenaar van het huis aan de Ziegelstras-
se, want in 1730 wordt hij als zodanig genoemd). Vanaf 1724 
was er dus een Erhardt boekbinder in Münden. De firma deed 
meer dan het binden van boeken: zij drukten ook boeken en 
publiceerden een vroege krant. In Münden waren zij dus een 
soort pioniers met een cultureel accent en ook een redelijk 
aanzien in de stad.
Johann Justus had negen kinderen; drie van zijn zoons hadden 
nakomelingen:
1.  Gottfried Anthon, de oudste zoon.
2.  Justus Erhardt, op 21 oktober 1769 getrouwd met Anna 

Regina Schneider, dochter van Heinrich Ricus Schneider.
3.  Johann Jacob Erhardt, op 28 november 1769 getrouwd 

met Rosine Trenter, dochter van Heinrich Jacob Trenter.
Het eerste kind van Johann Justus werd al 24 weken na het 
huwelijk geboren.

De vader van Johann Justus, Johann Andreas Erhardt (IV), was 
koopman in Gronau en leefde, zoals we gezien hebben, maar 
kort (Hardegsen 1675 - Gronau 1701/2). Johann Justus was 
zijn enige zoon; er was ook een dochter, Catharine Marie, ge-
trouwd met Hencke (ook met nakomelingen). Johann Andreas 
was getrouwd met Marie Elisabeth Backhaus, dochter van ds 
Johann Justus Backhaus. 

Zeer waarschijnlijk heetten de vader, de grootvader en de 
overgrootvader van Johann Andreas Erhardt alle drie Hans (I, 
II en III). Zij woonden allen in Hardegsen. De afstamming uit 
Hardegsen is absoluut zeker, maar de lijn via driemaal Hans 
kan een onderwerp van discussie zijn. De oudste Hans was 
meester-metselaar. Een broer van Johann Andreas, Ernst An-
thon Erhardt, was organist en schoolmeester in Hardegsen; 
hij leefde van 1697 tot 1758 en stierf zonder kinderen.
Een bijzonder man was ook David Erhardt, geboren in Har-
degsen in 1604 en daar gestorven in 1670, waarschijnlijk een 
zoon van de oudste Hans. David was in ieder geval een soort 
oom van alle Erhardt-nakomelingen. Een steen met de naam 
van deze David is enige jaren geleden ontdekt en in een muur 
geplaatst van een huis in de Untere Burgstrasse, waar de Er-
hardt’s gewoond hadden. David ‘Erhard’, ook meester-metse-
laar, stond waarschijnlijk aan het hoofd van een bouwbedrijf 
dat gespecialiseerd was in het plaatsen van de stenen funda-
menten waarop vakwerkhuizen werden gebouwd want veel 
anders werd er niet gemetseld. De steen zal oorspronkelijk 
in zo’n fundament hebben gezeten maar het huis waarin deze 
steen was gemetseld zal niet erg oud geworden zijn: in 1678 
legde een grote brand vrijwel de hele stad in de as. De steen is 
daarna in een ander huis opnieuw gebruikt. 
De naam Erhardt is tot 1772 in Hardegsen aantoonbaar. De fa-
milie had een zeker aanzien; zij heeft meerdere leden van ge-
meenteraad voortgebracht.

Reparaties aan het huis Lange Strasse 24 (2014)
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Nakomelingen van Johann Christoph (VII)
We gaan nu terug naar Johann Christoph en Margarethe Elisa-
beth Erhardt. 
Zij hadden zes kinderen met nakomelingen, te weten:
1.  Katharina Eleonora Erhardt, trouwde met de scheepsre-

der Friedrich Ferdinand Wüstefeld in Münden.
2.  Margarethe Elisabeth Erhardt, trouwde met de zeepzie-

der Friedrich August Giese in Münden.
3.  Andreas Gottfried Erhardt (1804-1889), boekbinder in 

Münden, zie VIII-a.
4.  Georg Heinrich Erhardt (1806-1834), boekbinder in Lingen 

an der Ems, zie VIII-b.
5.  Johann Christoph Erhardt (1813-1895), geëmigreerd naar 

Iowa (VS), zie VIII-c.
6.  Christine Henriëtte Erhardt, trouwde met de kuiper 

Ludwig Conrad Clauszen in Bremen.

Over het ‘neiteam’ van de dochters is niet veel bekend. Het 
meeste nog over de Wüstefelds met een tak in Heede, nu trou-
wens ook in Münden. Maar vrijwel niets over de kinderen van 
Margarethe Elisabeth Giese-Erhardt, waarvan er, voor zover 
bekend enkele naar de VS en Brazilië emigreerden.

Op zijn oude dag schreef Andreas Gottfried brieven aan al zijn 
relaties elders. Afschriften van deze brieven bevonden zich in 
het Ehrhardt-archief van de familie Uhe in Münden. Deze stuk-
ken bevinden zich nu in het familiearchief in Bremen.

De kinderen van Andreas Gottfried (VIII-a) met nakomelingen 
waren:
1.  Johann Christoph Ehrhardt; hij stichtte in Springe am Deis-

ter een nog bestaande drukkerij (J.C.Erhardt Verlag) en een 
krant (de Neue Deister Zeitung). Deze tak is nu uitgestor-
ven.

2.  Christine Elise Emilie Erhardt, trouwde met meubelmaker 
(later herbergier) Johann Christian Blume in Münden; af-
stammelingen van haar leven nog in Duitsland, onder andere 
met de naam Hardege (aanvankelijk bakkers). Sommigen 
wonen zelfs nu nog in Münden. 

3.  Adolph Gottfried Erhardt; hij was de vijfde boekbinder in 
Hannoversch Münden. Zijn zoon, weer een Andreas Gott-
fried, was de laatste in de reeks; hij had geen kinderen. Met 
deze Andreas Gottfried is de Duitse tak van de familie Er-
hardt in de mannelijke lijn uitgestorven.

4.  Friedrich Hermann Erhardt (gouddrukker) ging naar Ham-
burg. Diens zoon Georg Gottfried Hermann Erhardt emi-
greerde naar Brazilië. 

5.  Andreas Gottfried Philipp Erhardt (machinist en boekbin-
der) emigreerde naar New York en later naar New Jersey, 
zie IX-b.

6.  Margarethe Elisabeth Erhardt trouwde met de schilder 
Louis Hagemeyer in Münden; de Hagemeyers hadden vier 
kinderen, maar geen kleinkinderen.

7.  Louise Henriëtte Erhardt trouwde met Caspar Hermann Lu-

dewig Clauszen in Münden. Over de Clauszens zijn slechts 
enkele details bekend.

Emigranten

Vier mannen (Johann Christoph Heinrich, Johann Christoph, 
Andreas Gottfried Philipp, Georg Gottfried Hermann) emi-
greerden uit Duitsland. Eerste vraag die oprijst is: waarom?
Bij alle vier speelde waarschijnlijk mee dat het boekbinders-
bedrijf in Münden in de negentiende eeuw slechts één zoon 
met zijn gezin kon onderhouden. De andere kinderen moesten 
zich maar redden, al deelden ze wel gelijkelijk in de erfenis. De 
dochters trouwden, één zoon bleef thuis en de andere zoons 
moesten hun heil elders zoeken.

Zo ook mijn overgrootvader Georg Heinrich (VIII-b), tweede 
zoon van Johann Christoph. In de negentiende eeuw was het 
nog de gewoonte dat jonge vaklieden door het land trokken 
om een vak te leren voor zij als ‘meester’ in dat vak werden 
aanvaard, de zogenaamde “Wandergesell – Wanderschaft”. 
Dat deed ook Georg Heinrich en hij kwam op zijn tocht terecht 
in Lingen an der Ems, in de zaak van de boekbindersweduwe 
Anna Maria Catharina Elisabeth Wille-Scha(c)ke. Hij trouwde 
met haar. Georg Heinrich stierf vier jaar na het huwelijk (in 
1834). Zijn zoon Johann Christoph Heinrich was nog niet eens 
één jaar oud. De weduwe trouwde met een derde boekbinder: 
Johann Heinrich Penaat, die overigens twaalf jaar jonger was.
Lingen an der Ems ligt dicht bij de Nederlandse grens, dus is 
het heel begrijpelijk dat Johann Christoph Heinrich (Hein ge-
noemd!) ging werken aan de andere kant van de grens in het 
welvarender Holland. En Hein bleef daar. Het ‘waarom’ was 
hier dus makkelijk te beantwoorden.

Johann Christoph (VIII-c), de jongste zoon van betovergroot-
vader Johann Christoph, besloot, zoals zoveel Duitsers in die 
tijd deden, het land te verlaten en naar Amerika te gaan. Hij 
ging mee in een stroom van Duitsers naar Iowa.

Voor Andreas Gottfried Philipp (IX-b), vierde zoon van Andre-
as Gottfried, was er ook nog een andere reden. Hannover was 

mr David Eerhard hat dieses ge// baut ao 1659
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veroverd door de Pruisen, en jonge mannen moesten dus in 
Pruisische militaire dienst. De enig mogelijke manier om hier-
aan te ontkomen was door te emigreren. Andreas Gottfried 
Philipp verliet zijn vaderland toen hij twintig jaar was, in het-
zelfde jaar dat de Pruisische bezetting begon, in 1866. Het lijkt 
waarschijnlijk dat hij in New York hulp had van land of streek-
genoten voor de eerste opvang.

Georg Gottfried Hermann (X-a), zoon van Friedrich Hermann, 
kwam volgens de overlevering getrouwd en straatarm in São 
Paulo (Brazilië) aan; later vestigde hij zich in Juiz de Fora in de 
deelstaat Minas Gerais, waar hij in 1903 een drukkerij begon. 
Deze familie leeft nog steeds in Brazilië.

Hoe redden de emigranten en hun nakomelingen 
zich in hun nieuwe vaderland?
Johann Christoph Heinrich (IX-c) was zeker al in 1855 in de han-
del in Nederland werkzaam. Hij werd uiteindelijk compagnon 
in een tamelijk grote firma in herenkleding in Deventer. Hij 
trouwde daar, niet meer zo jong, met de grossiersdochter van 
goeden huize genaamd Maria Vervoort en burgerde in Deven-
ter in. Toen hij al boven de zeventig was begon hij te tekenen, 
niet zonder succes.4 Hij overleed in 1912 in Deventer. Zijn eni-
ge overlevende zoon, Johan werd postdirecteur op een van de 

Zeeuwse eilanden.5 Merkwaardig is dat het nageslacht van 
Georg Heinrich slechts elf personen telt, met inbegrip van het 
huidige bestand.

Wij vinden zoon Johann Christoph (VIII-c) in 1845 terug als hij 
samen met vier andere Duitse families de Mississippi opvoer 
van Cincinnati naar een plaats die later Guttenberg werd ge-
noemd. Deze families waren de eerste vijf settler-families in 
Guttenberg. Johann Christoph was al getrouwd toen hij op de 
Mississippi aan boord ging en reeds vader van een in Duits-
land geboren zoon Gustav Carl. Hij was timmerman en boerde 
(‘homesteaded’) op een stuk land in Guttenberg. Hij speelde 
het klaar om vijf kinderen op te voeden:
1.  Gustav Carl Erhardt (1839-tussen 1880 en 1890) kwam als 

invalide uit de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) en 
trouwde in 1865 met Friederike Becker (1845-1916).

2.  Resene Elisabeth Erhardt (1844- na 1862), trouwde in 1862 
met Conrad Miller (Müller). Deze tak is nu uitgestorven.

3.  Heinrich Gottfried Erhardt (1846-1908), trouwde met 
Gertrud Halter (1850-1907). Zij kregen tenminste acht 
kinderen.

4.  Mary Erhardt (1849 -1918), trouwde met William Kalas 
(1841-1916). Zij kregen twaalf kinderen.

5.  Friedrich Erhardt (1852-1921), trouwde met Louise Pfeff-
ner (1856-1946). Zij kregen vier kinderen.

Het is duidelijk dat grote gezinnen niet zeldzaam waren in die 
tijd. Vooral William Kalas had een talrijk nageslacht, met na-
men als Eberhard, Wetzel en Wytrosky. 
Van alle negentig achterkleinkinderen van Johann Christoph 
(1813-1895) uit Iowa is maar weinig bekend.
In leven zijn nu nog veertien achterkleinkinderen van hem, te 
weten Donald Anthony Elder, Francis Lyle Elder, Harold Jacob 
Elder, Leona (Kaelke) Fear, John Ellsworth Kalas, Velma (Kalas) 
Kosier, Gonna (Kalas) Moren, William Kalas, Richard Otto 
Kalas, Georgia (Erhardt) Blastock, Reynold Fred Hedeman, Eu-
nice Elisabeth (Hedeman) Frommelt, Elmer Hedeman, Bernice 
(Pink) Brown.

Van New York verhuisde Andreas Gottfried Philipp Erhardt 
(IX-b) naar Moonachi in New Jersey. De familie vestigde zich 
daar en het grootste deel van het nageslacht leeft er nog 
steeds. Deze tak is trouwens met het overlijden van Kenneth 
Andrew Erhardt in 2006 in de mannelijke uitgestorven. Aubrey 
Ann Duke (betbetachterkleindochter van Andreas) bezocht 
Leeuwarden in 2003. 

De Braziliaanse familie heeft haar plaats wel gevonden. Georg 
Gottfried Hermann (X-a) werd zeer rijk met zijn drukkerij maar 
één van zijn zonen verloor het grootste deel van het kapitaal 
vervolgens weer. Leonardo Pires Teatini (betachterkleinzoon 
van Georg Gottfried Hermann ) bezocht Nederland in 2004. In 
Juiz de Fora is een Erhardt-straat. Een reis naar Brazilië van 
Jan en Hein Ehrhardt in maart 2007 leidde uitsluitend tot con-
tact met Leonardo en zijn broer Felipe Teatini. De belangstel-

Het huis Ziegelstrasse 8 (vroeger 4), waar de Erhardt’s van 1724 tot kort 
voor 1800 hun boekbindersbedrijf uitoefenden



Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 6  –  185 

ling van Braziliaanse zijde was gering. Dit was mede te wijten 
aan het feit dat de familieoudste Waltençyr Senior Erhardt 
stervende was.

Hoe ziet het tableau de la troupe van de E(h)rhardt’s 
in de wereld er nu uit?
Allereerste een globaal beeld, dat met de tabel hieronder het 
beste kan worden geïllustreerd. Andere E(h)rhards, die in de 
Verenigde Staten leven en uit Hardegsen en Münden stammen 
kunnen bestaan, maar zijn door mij niet gevonden.

Land Aantal mannen Aantal vrouwen
Duitsland 0 0
Nederland 2 3
Brazilië 6 8
VS (Lowa) 11 6
Totaal 19 17

De leden van de oudste generaties Erhardt’s in Hardegsen en 
Hannoversch Münden waren hoofdzakelijk bekwame hand-
werkslieden, vaklieden en praktiserende christenen met een 
diep religieus luthers geloof. Zij werkten hard om de vele kin-
deren die zij meestal hadden groot te brengen. Voorouders om 
trots op te zijn. Veel kinderen stierven tijdens hun geboorte of 
op nog zeer jonge leeftijd, toen was dat helaas normaal. 

Met een zo verspreide familie is het onontkoombaar dat fa-
mieleden in de twee wereldoorlogen aan beide kanten van 
de frontlijn terecht kwamen. In de Eerste Wereldoorlog zijn 
er tenminste vier Duitse Erhardt-afstammelingen gesneu-
veld op de slagvelden van Vlaanderen. Georg Hardege sneu-
velde in Rusland in 1943, pas 18 jaar oud en in vrijwel hetzelf-
de jaar geboren als ik. Een schoondochter van Margarethe 
Elisabeth (Erhardt) Hagemeyer is omgekomen bij de bom-
bardementen van Berlijn in 1945. In het aantal oorlogsinva-
liden heb ik geen inzicht. Merkwaardig is dat er in Münden 
geen lijst beschikbaar is van de oorlogsslachtoffers van de 
beide wereldoorlogen en er zelfs geen oorlogsmonument is.
Aan geallieerde zijde vielen er in beide oorlogen geen slacht-
offers in de familie, al waren er wel oorlogsinvaliden.
Maar een groot aantal leden van de Amerikaanse tak vocht 
voor de zaak van de vrijheid, in de Amerikaanse Burgeroor-
log, in beide Wereldoorlogen, in Korea, Vietnam, Afghani-
stan en Irak. Daarbij raakten velen gewond; het bezit van een 
bronzen ster is daarom geen uitzondering. 
De grote depressie is voor enkele familieleden in de Ver-
enigde Staten een moeilijke tijd geweest. Waar de familie in 
het Noorden van de Verenigde Staten woonde, is van enige 
bemoeienis met de slavernij geen sprake geweest. In de ko-
loniale tijd zijn er geen Duitse of Nederlandse Erhardts in de 
‘onze koloniën’ geweest. Een Emilia Erhardt heeft zich inge-
zet voor de Indianen in Iowa.

Een groot deel van het nageslacht bleef vele generaties pro-
testant, vaak streng in de leer. Maar als gevolg van huwelijken 
met katholieke vrouwen zijn sommige takken rooms-katho-
liek geworden. Anderen hangen bijzondere christelijke gelo-
ven aan zoals Mormonen, Jehovagetuigen. Niet-christelijke 
religies werden niet gevonden en in sommige families is het 
geloof weggezakt. 

Er zijn verder geen sociale outcasts6 gevonden, maar ook nie-
mand met een nationale of internationale roem, met uitzonde-
ring van de Amerikaan Jake Wetzel (betachterkleinzoon van 
Mary Erhardt en William Kalas) die in de Olympische Spelen in 
Athene in 2004 een zilveren medaille won voor roeien in een 
vier zonder stuurman en in Beijing in 2008 zelfs goud voor 
roeien in een acht zonder stuurman. 
‘Civic service’ activiteiten zijn zeker niet ongewoon in vrijwel 
alle takken. Niemand bindt het boek nog, maar het boekdruk-
ken gaat door in Springe am Deister bij het J.C.Erhardt Verlag.

Alle Erhardt’s schrijven hun naam als Erhardt, behalve de Ne-
derlandse, die zich trots Ehrhardt noemen. Grootvader Johann 
Christoph Heinrich veranderde dat, maar waarom hij dat deed 
weten we niet. Pas in de jaren vijftig begrepen we in de familie, 
dat het eigenlijk Erhardt had moeten zijn. Te laat om de naam 
te veranderen.

Ten slotte, Erhardt is een voornaam, dus er moet een oer-Er-
hardt bestaan hebben. In verschillende families lopen verha-
len over een herkomst van elders, bijvoorbeeld over een Bei-
erse luitenant en bij anderen over een herkomst uit Bohemen 
(Tsjechië). Dit lijken voorshands slechts spookverhalen.

Gebruikte bronnen 

Ten behoeve van dit onderzoek heb ik in archieven in Neder-
land en Duitsland gezocht, medewerking van familieleden 
en van beroeps- en amateurgenealogen gekregen en heb ik 
reizen gemaakt naar vroegere of huidige woonplaatsen van 
de familie in Europa en Amerika. Een jarenlange wereldwij-
de correspondentie, eerst per post en later per e-mail, was 
van onschatbare waarde en een groot genoegen. Bij de on-
derzoekingen ter plaatse buiten Europa waren van belang: 
drie bezoeken aan de Cleveland-Erhardts uit een Iowa-tak in 
de Verenigde Staten, een rondtoer door Nebraska, Iowa en 
Minnesota en een tocht naar de Braziliaanse Erhardts in Rio 
de Janeiro. Het onderzoek is opgang gekomen tijdens een 
bezoek in 1955 aan Münden, toen de familie Uhe daar in de 
Langestrasse 24 nog het Erhardtse familiebedrijf dreef en 
daar ook het waardevolle archief onder zich had. Nu bevindt 
dit zich gedeeltelijk in Bremen. 
Het viel me overigens op dat de genealogische gegevens in 
de Verenigde Staten en Nederland veel toegankelijker waren 
dan die in Duitsland. Voor dit laatste land waren de belangrijk-
ste bronnen hoofdzakelijk het toenmalige Erhardt-archief in 
Münden, mijn eigen archief, onderzoekingen door derden in de 
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archieven van Münden en Hardegsen, en voor de Amerikaanse 
takken Ancestry.com en Switchboard, beide zijn gemakkelijk 
terug te vinden. Maar de belangrijkste bron was voor mij na-
tuurlijk de door de verschillende families ter beschikking ge-
stelde gegevens.

De genealogie van de Nederlandse Ehrhardt’s

De bijna duizend nakomelingen van Johann Christoph komen 
misschien nog wel eens op het internet terecht. Hier kan ik 
niet meer doen dan een fragment van de stamboom weerge-
ven, en wel de afstamming van de Nederlandse tak van de de 
Ehrhardt’s. Johann Christoph maakte deel uit van de zevende 
bekende generatie.

VII. Johann Christoph Erhardt, geboren Münden 14 augustus 
1765, boekbinder, overleden Münden 24 juni 1835; trouwt 
Münden 28 juni 1796 Margarethe Elisabeth Becker, ge-
boren Münden 1774, overleden Münden 24 januari 1850, 
dochter van Justus Christoph Becker en Catharina Elisa-
beth Behrend.
Uit dit huwelijk:
1.   Katharina Eleonora Erhardt, geboren en overleden 

Münden; trouwt Münden Friedrich Ferdinand Wüste-
feld, reder.

2.   Margarethe Elisabeth Erhardt, geboren en overle-
den Münden; trouwt Münden Friedrich August Giese, 
zeepzieder.

3.   Andreas Gottfried Erhardt, geboren Münden 1804, 
boekbinder, overleden Münden 1889. Zijn nakomelin-
gen zijn al in de tekst genoemd; van hem stamt de tak 
af die in Münden bleef (nu in de mannelijke lijn uitge-
storven), de Braziliaanse tak en één Amerikaanse tak 
(New Jersey, nu ook in de mannelijke lijn uitgestor-
ven). 

4.   Georg Heinrich Erhardt, volgt VIII. 

5.   Johann Christoph Erhardt, geboren Münden 1 juli 1813, 
timmerman en boer, overleden Guttenberg (Iowa, VS) 
24 september 1895; trouwt Bramsche Louisa Doro-
thea Schröder, geboren Bramsche, overleden Gut-
tenberg 8 september 1885. Zijn nakomelingen zijn al 
in de tekst genoemd; van hem stamt de andere Ame-
rikaanse tak af (Iowa).

6.   Christine Henriëtte Erhardt, geboren Münden, over-
leden Bremen; trouwt Münden Ludwig Conrad Claus-
zen, kuiper.

VIII. Georg Heinrich Erhardt, geboren Münden 1806, boek-
binder, overleden Lingen 1834; trouwt Lingen 1830 Anna 
Maria Catharina Elisabeth Scha(c)ke.
Uit dit huwelijk:
1. Johann Christoph Heinrich (Hein) Erhardt, volgt IX. 

IX. Johann Christoph Heinrich (Hein) Erhardt, verandert zijn 
naam in Ehrhardt, geboren Lingen 1833, handelaar in he-
renkleding, overleden Deventer 11 juli 1912; trouwt Deven-
ter 3 juni 1875 Maria Vervoort, geboren Deventer 1841, 
overleden Deventer 24 februari 1917, dochter van Christof-
fel Benjamin Vervoort en Helena ten Harmsen. 

 Uit dit huwelijk:
1.  Johan Ehrhardt, volgt X. 
2.  Helena Ehrhardt, geboren Deventer 4 maart 1877, overle-

den Deventer 21 februari 1916.
3.  Christoffel Benjamin Ehrhardt, geboren Deventer 24 juni 

1878, overleden Deventer 28 augustus 1878.

X.  Johan Ehrhardt, geboren Deventer 18 maart 1876, com-
mies, later directeur van het postkantoor te Goes, overle-
den Middelburg 7 december 1938; trouwt Zwollerkarspel 
3 november 1919 Eleonora Johanna Steenbergen, geboren 
Zwolle 21 januari 1887, telefoniste, overleden Goes 25 juli 
1968, dochter van Geert Steenbergen en Catharina Johan-
na Lange.

 Johan Ehrhardt was mijn vader. 

Noot van de redactie: Hein Ehrhardt is op 23 maart 2010 overleden. Hij had 
dit artikel in 2008 ingestuurd.

Noten
1 Beide plaatsen liggen in het huidige Neder-Saksen, ten zuiden van Hannover; 

Hardegsen iets noordelijker dan Hannoversch Münden. Hannoversch Münden 
werd tot in de 19e eeuw gewoon Münden genoemd; toen werd aan de officiële 
naam Hannoversch toegevoegd, om verwarring te voorkomen met het noorde-
lijker gelegen Minden (wat bijna identiek wordt uitgesproken). Later werd, om 
verwarring met Hannover te voorkomen, de officiële naam verkort tot Hann. 
Münden. Inwoners spreken gewoon van Münden; ik zal dat in het vervolg van dit 
artikel meestal ook doen.

2 H. Ehrhardt, Enkele aantekeningen over het geslacht E(h)rhardt uit Hardegsen 
(West-Duitsland) en aangetrouwde geslachten, Leeuwarden 1974.

3 Definitieve restauratie hangt af van de wensen van de eigenaren, aldus de stad 
Münden in 2006.

4 Tekeningen van hem bevinden zich sinds augustus 2006 in het Natuurmuseum 
in Leeuwarden.

5 Het nageslacht van Georg Heinrich bestaat nu alleen uit de twee zoons en de 
twee kleindochters van wijlen mijn broer, en mijzelf.

6 Met uitzondering van Georg Lentschaw, echtgenoot van ‘tante’ Anna Sophie 
Erhardt, dochter van de middelste Hans, die dodelijke wonden toebracht aan 
iemand in Hardegsen.
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Toevalsvondst van een 
Duits-Nederlands kerkboek
U heeft het misschien ook wel in de eigen familie ontdekt: een voorouder wil 
maar niet gedoopt worden en trouwen, hoe goed u de DTB’s ook nakijkt. Een 
oplossing kan zijn, dat het een rondreizende militair was, en de dominee of aal-
moezenier (pastoor) ook met zijn kerkboek verder trok. Hopelijk is dat kerk-
boek dan bewaard in de plaats waar deze geestelijke overleden is. 

Een mooi voorbeeld vond ik in de bibliotheek van de NGV in 
het “Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde” van 1966, 
p. 73-75: ‘Ein vermißtes Kirchenbuch taucht wieder auf’, door 
Gerd Brügmann. 
De auteur had een akte gevonden, waarin dominee Belitz van de 
Herzöglich Mecklenburg-Schwerinsche Militair-Gemeine in … 
Naarden ondertekent. In Naarden, Haarlem, Schwerin en Ratze-
burg en in de indexen van de DTB’s door Dr. Stuhr en Endler-Al-
brecht wordt dit kerkboek niet vermeld. 

Tóch vond Brügmann op een goede dag in het Domarchiv van 
Ratzeburg (in het hertogdom Lauenburg in Sleeswijk Holstein, 
ver van Mecklenburg vandaan) een schrift in quartoformaat 
met het opschrift ‘Niederlande’, getiteld:”Kirchenbuch oder Ver-
zeichniß der Gebohrenen, Copulirten und Gestorbenen in der 
Militairgemeine des Herzogl. Mecklenburgischen Regiments 
von Glüer und Grenadier Bataillons von Both, beide in Diensten 
der Republik der Vereinigten Niederlande, angefangen den 1. 
September 1788 in Herzogenbusch von Joh. Georg Karl Belitz, 
zeitl.[licher] Feldprediger. Fortgesetzt 13.12.1792 in der Garnison 
Grave, 18.4.1793 in Herzogenbusch, 9.5.1793 in Bergen op Zoom, 
3.4.1794 in Mastricht und 26.11.1794 in Utrecht”. Alleen in Breda 
werden verschillende dopen en huwelijken in de Duits-lutherse 
kerk voltrokken.

Na de vrede, die op 16 januari 1795 tussen de provincie Utrecht 
en het Franse Maasleger is gesloten, marcheerden deze twee 
legercorpsen naar ’Noord-Holland, o.a. in Naarden, Mayden (Mui-
den), Weesp en Nieuweschluis, alle bey Amsterdam’. De overlij-
dens lijken niet compleet, wel is er ook een Confirmationregis-
ter (vormselregister) vanaf 1789 bijgehouden. De alfabetische 
naamlijst is hieronder toegevoegd, voor de liefhebbers. Het is 
een vondst vergelijkbaar met die in mijn artikel over een Kur/
Keur-Hannovers militair kerkboek uit 1747, gebruikt tijden de 
slag bij Meerssen (Gens Nostra 1999, p. 573-578).

JOS KALDENBACH
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De familie Matzinger:
Zwitserse immigranten in de lage landen

In mijn jeugd heeft mijn grootvader me ooit verteld dat onze familie uit Zwitser-
land stamde, uit het plaatsje Matzingen in het kanton Thurgau, halverwege tussen 
Schaffhausen en Sankt Gallen; hij was daar zelf ook geweest. Maar wanneer de 
familie zich in Nederland had gevestigd, en waarom zij waren geëmigreerd, daar 
wist hij niets meer van. Wel was bekend dat de familie vele generaties lang in Mid-
delburg had gewoond; mijn grootvader was daar zelf ook geboren.
In dit artikel doe ik verslag van een genealogische zoektocht naar mijn Zwitserse 
voorouders. Daarin ik heb kunnen aantonen dat onze familie inderdaad uit Zwitser-
land stamt, zij het niet rechtstreeks uit Matzingen. 

BERNHARD MATZINGER 

Schaffhausen 1616, een ets van Petrus Bertius
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De zoektocht begon al in 1956, toen ik na het overlijden van mijn 
grootmoeder de kans kreeg in oude familiepapieren te snuffe-
len; hierin vond ik een krantje uit juli 1799 waarin de ondertrouw 
van een Johannes Matzinger en Anna de Doelder werd aange-
kondigd, het trouwboekje van een Francois Cornelis, geboren in 
1811, een krant uit 1840 met daarin de geboorte-advertentie van 
een Johannis (op de voorpagina werd verslag gedaan van een 
aanslag op koning Louis Philippe van Frankrijk) en tenslotte het 
trouwboekje van deze Johannis die mijn overgrootvader bleek 
te zijn. 
Met deze gegevens kon ik in 1956 mijn stamboom al zo’n beetje 
opzetten tot rond 1800, natuurlijk zonder veel details. Toen ik 
elf jaar geleden serieus aan mijn stamboomonderzoek begon 
had ik binnen de kortste keren veel gegevens van na 1800 bij 
elkaar, maar daarvóór bleef alles in nevelen gehuld: na vijf jaar 
onderzoek had ik er zegge en schrijve één generatie bij, die van 
Lodewijk en Jacoba, de ouders van de Johannes van rond 1800. 
Dankzij een toevalsvondst in het archief van Brugge heb ik de 
link met Zwitserland kunnen leggen.

Na het verhaal over de zoektocht vertel ik iets over emigra-
tie uit Zwitserland, en over herkomst en verspreiding van de 
naam Matzinger. Tot slot geef ik een (verkorte) genealogie van 
onze familie, die teruggaat tot circa 1600. 

Eerste Matzingers in de Nederlanden

De eerste Matzinger die in Nederland genoemd wordt (in het 
DTB-archief van Rotterdam) is Jacob “Matsinger”1: een Zwitser 
die op 8 februari 1735 op doorreis naar Noord-Amerika in Kralin-
gen twee niet met name genoemde kinderen begraaft.

Later in de achttiende eeuw vestigde zich voor het eerst een 
Matzinger in Nederland, en wel in Amsterdam: de Zwitser Ja-
cob “Matsinger”, afkomstig uit “Baarzel” (Bazel) en wonend 
aan de Weteringstraat. Hij trouwde in 1771 op 33-jarige leeftijd 
in Amsterdam met Antje Eijkenduijn (26 jaar, wonend aan de 
Leidsedwarsstraat). Zij gingen in ondertrouw op 3 mei 1771. 
Al een jaar eerder (op 11 maart 1770) werd Jacob genoemd als 
getuige bij een doop. De zoon van Jacob Sr en Antje, Jacob Jr, 
werd gedoopt op 28 september 1774 in de Nieuwe Kerk in Am-
sterdam. Jacob Sr (nu Matzinger genoemd) schreef zich in als 
poorter van Amsterdam per 18 augustus 1772 met als beroep 
“verwer”, zijn zoon op 3 maart 1791 als kleermaker; op die da-
tum wordt Jacob Sr als overleden genoemd. Zijn overlijden is 
echter niet terug te vinden in het (zeer volledig bewaard ge-
bleven) DTB-archief van Amsterdam; dat geldt ook voor zijn 
vrouw. Jacob Jr wordt nog genoemd als getuige bij de doop 
van zijn neef Matthijs Eijkenduijn op 14 oktober 1798. Na deze 
datum is er ook van Jacob Jr geen spoor meer in Amsterdam.

Curieus is, dat een kleermaker genaamd Jacob(us) Matsinger 
opduikt in Dirksland en daar op 21 september 1827 trouwt 
met Dingena Spanjer. Bij de ondertrouw zegt hij 54 jaar oud 
te zijn, maar hij kan hij geen geboortebewijs overleggen, noch 
een bewijs voor het overlijden van zijn ouders. Daarom vraagt 
hij bij de rechtbank een “akte van bekendheid van geboorte” 
aan. Ter zitting verklaren getuigen dat Jacobus al 25 jaar in 
Dirksland woont, en dat zij meerdere malen hebben verno-
men dat hij als kind van twee jaar met zijn ouders uit Zwitser-
land naar Amsterdam is gekomen; dat zijn ouders hem daar 
hebben achtergelaten terwijl zij zelf naar Noord-Amerika zijn 
geëmigreerd en nooit meer iets van zich hebben laten horen. 
Dit moet haast dezelfde zijn als Jacob Jr uit Amsterdam, die 
het verhaal over zijn geboorte misschien niet helemaal juist 
heeft meegekregen. Naam, beroep, leeftijd en de Zwitserse 
connectie kloppen allemaal. 

Op het eerste gezicht is de leeftijd een jaar mis: Jacobus 
is geboren in september 1774 en was dus bij zijn huwelijk 
in 1827 net 53 jaar en niet 54. Een jaar verschil komt ech-
ter veel vaker voor. Zo wordt Johannes Matzinger (die in 
de inleiding werd genoemd) in zijn overlijdensakte van 2 
juli 1843 63 jaar oud genoemd, hoewel hij geboren is op 22 
oktober 1780 en dus pas 62 jaar oud was. Johannes en zijn 
vermoedelijke zwager Jan de Doelder traden op als getui-
gen bij het overlijden van Maria van Kleef, overleden op 21 
juni 1814. Beiden zijn geboren in 1780 (Jan op 1 juli) en waren 
dus 33 jaar. Toch worden beiden in de overlijdensacte 34 
jaar oud genoemd. Kennelijk was het in het begin van de 
negentiende eeuw niet ongebruikelijk om iemand in zijn 
54e jaar, die wij 53 zouden noemen, 54 jaar oud te noemen. 

Merkwaardigerwijs zijn deze persoon en deze reis zeer 
goed gedocumenteerd in Zwitserse en Amerikaanse 
bronnen.2 Jacob Matzinger werd op 13 februari 1701 ge-
boren in Marthalen, Zwitserland, als zoon van Hans Jacob 
Matzinger en Anna Frauenfelder. Hij trouwde op 3 febru-
ari 1723 met Margaretha Fissler, van wie hij vier zoons 
kreeg. Van deze zoons is er één voor 1735 in Marthalen 
overleden. Margaretha overleed op 9 januari 1734; vier 
maanden later hertrouwde Jacob met Magdelina Mantz. 
Het gezin sloot zich aan bij een groep emigranten be-
stemd voor Noord-Amerika onder leiding van predikant 
Mauritz Goetschy, die op 4 oktober 1734 Zürich verliet. In 
Bazel werd ingescheept op een Hollandse rijnaak, die na 
veel problemen in november Rotterdam bereikte – waar 
men prompt een klacht indiende tegen de schipper over 
de slechte behandeling aan boord. Op deze reis verloor 
Jacob nog twee zoons, die hij in Kralingen begroef. Het 
grootste deel van de groep, waaronder Jacob Matzinger, 
zijn vrouw en zijn enig overgebleven zoon Felix, verliet 
Rotterdam op 24 februari 1735 aan boord van het Engelse 
schip de “Mercury”, dat op 29 mei Philadelphia bereikte. 
Jacob Matzinger overleed op 9 oktober 1763 in Northamp-
ton County, Pennsylvania. Felix Matzinger, overleden op 8 

juni 1791 in Rowan County, North Carolina, onderscheidde 
zich tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. 
Hij veranderde later zijn naam in Motsinger en zijn naza-
ten leven nog steeds onder die naam in de VS.



190  –  Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 6

Jacobus is overleden in Dirksland op 16 oktober 1835, op 61-ja-
rige leeftijd. Van deze Jacobus Matsinger uit Dirksland stam-
men de nu in Nederland levende Matsingers af, grotendeels 
geconcentreerd in de Zuid-Hollandse “bible belt”.

Rond 1760 vestigde zich in Brugge een Michael Matzinger, 
waarschijnlijk afkomstig uit Waldersbach in de Elzas.3 Op 
17 november 1765 trouwde hij met Johanna Maria Lowijs; hij 
kreeg een groot aantal kinderen die echter bijna allemaal jong 
stierven. Slechts twee kregen er nakomelingen: zijn zoon An-
toine Michel (die kreeg alleen één dochter, Johanna, gestor-
ven in 1840) en zijn dochter Rosalie, waarmee in 1843 de naam 
Matzinger in Brugge weer uitstierf.

Eerste Matzingers in Middelburg

In de Middelburgse archieven komen vanaf 1777 voor het eerst 
Matzingers voor, en wel twee tegelijk: Lodewijk en Johan Lo-
dewijk, immigranten net als de Matzingers uit Amsterdam en 
Brugge. Wat vertellen de archieven over deze twee? 
Voor de periode 1777-1796 heb ik de volgende verwijzingen 
naar Lodewijk en Johan Lodewijk Matzinger en hun familie 
kunnen vinden: 

• Op 13 juli 1777 overleed Antje Prinsse, vrouw van “Jan Lode-
wijk” Matzinger5, wonend aan de Lazarijstraat. Zij werd op 
16 juli begraven op het Oostkerkhof.

• Op 7 januari 1778 kocht Johan Lodewijk Matzinger een huis 
aan de Lazarijstraat, voor £ 110.16.8 (één pond Vlaams was 
zes gulden). 

• Op 7 november 1778 wordt Adriana Dosseijn (tien jaar oud) 
als leerling van de Middelburgse “linnenschool” aange-
meld door haar voogd of stiefvader Lodewijk “Martsin-
ger”.

• Op 26 oktober 1783 overleed het kind Apolonia Jakoba 
“Matsinger”, dat eveneens woonde aan de Lazarijstraat. 
Zij werd op 30 oktober begraven op het Oostkerkhof.

• Op 27 april 1789 kocht Lodewijk “Matsinger” een huis aan 
de Lange Geere, voor £ 156.

• Op 14 januari 1791 verkocht Johan Lodewijk Matzinger zijn 
huis aan de Lazarijstraat weer, nu voor £ 140.

• In 1796 wordt Lodewijk “Matsinger” aangeslagen voor een 
huis “in de gang, uitkomend in de Langevijle” (wijk 22, nr 
13d), voor £ 0.13.4. 

Na 1796 worden Lodewijk en Johan Lodewijk niet meer ge-
noemd, maar wel Johannes en zijn familie: 

• Op 19 juli 1799 betalen Johannes Matzinger en Anna de 
Doelder het trouwgeld.

• Op 21 juli 1799 gaan Johannes Matzinger en Anna de Doel-
der, beiden afkomstig uit Middelburg, in ondertrouw.

• Op 9 april 1802 kocht Johannes Matzinger een huis aan 
de Langendelft, voor £ 275.

• Op 25 juni 1806 overleed Lodewijk Matzinger, oud acht-
tien maanden en wonend aan de Langendelft.

• Het Registre Civique vermeldt als enige Matzinger: Johan-
nes, handelaar (négotiant), geboren op 22 oktober 1780.

Genealogisch onderzoek naar Middelburgse voorouders van 
vóór 1811 wordt bemoeilijkt, doordat het DTB-archief van 
Middelburg bij een Duitse luchtaanval in 1940 is verbrand, 
samen met dat van veel andere Zeeuwse gemeenten. Er was 
vóór 1940 ook geen kopie of index van dit archief gemaakt 
(zoals b.v. in Vlissingen wel het geval was) zodat niet alleen 
het archief zelf maar ook de informatie eruit geheel verloren 
is gegaan. Er resteren alleen de uittreksels die vóór 1940 
door genealogische onderzoekers waren gemaakt; daarin 
komt geen enkele Matzinger voor. 
Er zijn wel een paar andere Middelburgse bronnen in het 
Zeeuws Archief bewaard gebleven, maar die zijn geen ver-
vanging voor het DTB-archief. Met name zijn er voor 1811 vrij-
wel geen gegevens over geboorten in Middelburg te vinden, 
en voor 1783 ook niet over huwelijken. En dat zijn nu juist de 
data waar een genealoog het meest aan heeft! 
Onder de Middelburgse bronnen van vóór 1811 noem ik in de 
eerste plaats de lijsten van overledenen ten behoeve van de 
collaterale successie (vererving naar broers en zusters of 
neven en nichten), over de periode 1651-1806. Om de inning 
van successierechten mogelijk te maken stelden doodgra-
vers elke maand een lijst op van overledenen en gaven die 
door aan de belastingontvangers. Per overleden persoon is 

vermeld de datum van begraven, in de tweede helft van de 
achttiende eeuw meestal ook de datum van overlijden, of het 
om een kind of een volwassene gaat, vaak de straat waaraan 
de overledene woonde en altijd het kerkhof waar hij of zij 
begraven is. Voor vrouwen wordt in de latere jaren vaak de 
naam van de echtgenoot genoemd. 
Een andere belangrijke bron voor de periode 1792-1810 is de 
“Naamlijst der ondertrouwde en overledene persoonen bin-
nen de stad Middelburg en stads-ambachten”, die maande-
lijks verscheen. Van overledenen wordt de leeftijd genoemd 
en de straat waar zij woonden, voor vrouwen vaak ook de 
echtgenoot. Van ondertrouwde personen wordt de geboor-
teplaats vermeld.4 
Verder zijn er lijsten bewaard van betaald trouwgeld over 
de jaren 1783-1805, transporten van onroerend goed over 
de jaren 1757-1805, een register van huisschatting voor 1796, 
lijsten van aangemelde leerlingen waarbij de vader of voogd 
wordt genoemd; tenslotte het “Registre Civique” van Mid-
delburg, uit 1812. Hoewel dit Registre na de invoering van de 
Burgerlijke Stand werd opgesteld, geeft het een interessan-
te inventaris van de bevolking van Middelburg: het vermeldt 
alle gezinshoofden, met opgave van beroep en (vaak) ge-
boortedatum.
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Op 4 juli 1820 overleed in Middelburg Jacoba Verelst (Ver-
helst), 82 jaar oud (dus geboren in 1737/8). Blijkens de over-
lijdensakte (waar zij Verhelst heet) en de successiememorie 
(waar zij Verelst wordt genoemd) was zij tweemaal gehuwd 
geweest: eerst met Laurens Dosseijn (overleden op 10 april 
1773) en daarna met Lodewijk Matzinger. Uit beide huwelijken 
had zij één kind als erfgenaam: Adriana Dosseijn en Johannes 
Matzinger. Johannes moet dus het enige overlevende kind van 
zijn vader Lodewijk geweest zijn (althans uit dit huwelijk). Deze 
Johannes is voorvader van mijn familie, Lodewijk dus ook. 

Van deze Lodewijk Matzinger komen we uit Middelburgse 
bronnen maar heel weinig te weten: geen geboorte- of overlij-
densdatum, geen huwelijksdata en geen voorouders. Hij komt 
ook niet voor in de “Naamlijst der ... overledene persoonen ... “. 
Dat moet er op wijzen dat Lodewijk buiten Middelburg is over-
leden. Zijn vrouw Jacoba is dan óf in Middelburg achtergeble-
ven, óf na zijn dood weer naar Middelburg teruggekeerd.

Even weinig weten we van Johan Lodewijk Matzinger, met 
zekerheid alleen dat hij getrouwd was met Antje Prinsse. 
De in 1783 overleden Apolonia Jacoba Matzinger was zeer 
waarschijnlijk zijn dochter, aangezien zij aan de Lazarijstraat 
woonde waar Johan Lodewijk een huis bezat. Verder moet hij 
een nauwe verwant van Lodewijk geweest zijn, want Johannes 
Matzinger noemde één van zijn zoons Johan Lodewijk (een an-
dere zoon was de Lodewijk die in 1806 overleed). Ook van Jo-
han Lodewijk hebben we na 1791 geen spoor meer. Ook hij moet 
dus buiten Middelburg zijn overleden.

In de Middelburgse lijsten van overledenen komt er naast Apo-
lonia Jakoba geen enkele andere Matzinger voor. Dus waren 
Lodewijk en Johan Lodewijk immigranten van de eerste gene-
ratie. Het zou hoogst opmerkelijk zijn als zich in Middelburg 
gelijktijdig twee immigranten hadden gevestigd met bijna de-
zelfde naam, twee immigranten die ook nog eens nauw familie 

van elkaar waren. Het vermoeden ligt daarom voor de hand dat 
het bij Lodewijk en Johan Lodewijk om dezelfde persoon gaat, 
die officiëel Johan Lodewijk heette maar als roepnaam Lode-
wijk had. Het weinige dat we van de levenslopen van de twee 
weten maakt deze identificatie alleszins mogelijk. 
Het vermoeden is zelfs plausibel, omdat in de achttiende eeuw 
in Duitssprekende landen personen met een dubbele voor-
naam vaak de tweede naam als roepnaam hadden; zo werd 
Johann Sebastian Bach in de wandeling Sebastian genoemd 
en zijn zoon Johann Christian Bach Christian. Het hieronder 
genoemde kerkelijke archief van Bazel heeft zelfs een alfabe-
tische index waarin Johann Conrad onder de C te vinden is en 
Hans Jacob onder de J, zo gewoon was de nadruk op de tweede 
naam in dit soort samenstellingen. Maar: plausibel of niet, het 
vermoeden valt uit Middelburgse bronnen niet te bewijzen.

Doorbraak in Brugge

Een vondst in het DTB-archief van Brugge bracht mij een 
cruciale stap verder. Naast de hierboven genoemde Michael 
Matzinger en zijn kinderen komt er in het Stadsarchief van 
Brugge ook een Lodewijk Matzinger voor.6 Deze Lodewijk 
overlijdt op 19 december 1793 in het Brugse Sint-Janshos-
pitaal, nadat hij zich vier dagen eerder katholiek heeft laten 
dopen (kennelijk om zich te verzekeren van een kerkelijke be-
grafenis). Van Lodewijk wordt vermeld dat hij weduwnaar is 
van “Anna Prince”. Maar dan kan hij haast niemand anders zijn 
dan de Middelburgse Johan Lodewijk, die immers weduw-
naar is van Antje Prinsse: Antje is een (nu in onbruik geraakte) 
verkleinvorm van Anna. 
Bovendien komt Lodewijk niet eerder in de archieven van 
Brugge voor, en is daar ook geen Anna Prince te vinden die 
Lodewijk’s vrouw geweest kan zijn. Maar in Brugge noemt hij 
zich Lodewijk (Ludovicus in de latijnse akte, zie de afbeelding 
hieronder), niet Johan Lodewijk. Dus is de kans groot dat hij 
dat in Middelburg ook deed. De Brugse akte zou verklaren 

De twee oudste vermeldingen van Johan Lodewijk Matzinger in Middelburg: boven het overlijden van zijn vrouw Antje Prinsse (juli 1777; Meertens is de 
lijkbezorger), onder de aankoop van een huis in de Lazarijstraat (januari 1778)
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waarom het overlijden van (Johan) Lodewijk in Middelburg 
niet te vinden is.
Van de Brugse Lodewijk wordt verder nog vermeld dat hij bij 
overlijden 47 jaar oud is (dus geboren in 1746), zoon van Jo-
hannes Matzinger en Elisabeth “Vreije” (Frey). Hij is geboren 
in Zwitserland in een plaats aangeduid als “Jafause”, waarmee 
Schaffhausen moet zijn bedoeld - kennelijk was de geestelijke 
die de akte opstelde Franssprekend.

Er ontstaat nu het volgende beeld. Johan Lodewijk Matzin-
ger, in het dagelijks leven vaak Lodewijk genoemd, afkomstig 
uit Schaffhausen, vestigt zich in Middelburg, trouwt daar 
met Antje Prinsse en krijgt een dochter Apolonia Jakoba. Hij 
wordt op 13 juli 1777 weduwnaar, hertrouwt met de weduwe 
Jacoba Ver(h)elst (vóór 7 november 1778, want dan treedt hij 
al op als voogd van zijn stiefdochter Adriana). Bij haar krijgt 
hij op 22 oktober 1780 een zoon Johannes, als Jacoba al 42 is - 
het voortbestaan van de familie heeft aan een zijden draadje 
gehangen! Op 26 oktober 1783 verliest hij zijn dochter Apolo-
nia Jakoba. Later vertrekt hij naar Brugge en overlijdt daar op 
19 december 1793.

Wel is het vreemd dat Lodewijk nog in 1796 als huisbezitter 
wordt genoemd, maar het register van huisschatting geeft 
volgens het Zeeuws Archief niet precies de situatie van 1796 
weer. Nog vreemder is het dat Johan Lodewijk zich in Brugge 
wel weduwnaar noemt van “Anna Prince”, maar niet echtge-
noot van Jacoba Ver(h)elst. Waren zij misschien gescheiden? 
Of is hier sprake van een misverstand tussen stervende en 
priester? Verder zouden we willen weten waarom Lodewijk 
in Brugge verbleef. Woonde hij daar, was hij daar op zaken-
reis, of op bezoek bij Michael Matzinger? Was die een (ver) 
familielid? In de bronnen heb ik er niets over kunnen vinden. 
Evenmin vertellen de bronnen waarom Lodewijk naar Neder-
land is geëmigreerd, zelfs niet of hij een militaire of een civie-
le emigrant was.7 Ook over het beroep dat hij in Middelburg 
uitoefende tasten we in het duister.

Bevestiging uit Schaffhausen
Hierna was het zaak om in de archieven van Schaffhausen een 
Johann Ludwig Matzinger te vinden, zoon van Johannes Matzin-
ger en Elisabeth Frey. 

In Zwitserland gaan de kerkelijke archieven vaak heel ver te-
rug. In Schaffhausen zijn de doop- en trouwregisters bewaard 
vanaf 1540, begraafregisters overigens pas vanaf 1 juli 1750. In 
Zwitserland is pas rond 1875 een burgerlijke stand ingevoerd 
(per kanton een beetje verschillend), dus tot die tijd zijn de ker-
kelijke archieven de voornaamste genealogische bron. 
Schaffhausen beschikt naast de kerkelijke archieven nog over 
twee genealogische schatten: een “Bürgerbuch”, door het 
stadsarchief van Schaffhausen op het internet gepubliceerd, 
waarin vanaf 1392 de families worden vermeld die het burger-
recht hebben verworven, en een “Genealogisches Register” 
waarin de genealogie van de belangrijkste families uit de stad 
wordt behandeld. 
Dit handgeschreven genealogisch register is in 1744 in tien fo-
lianten gepubliceerd door de onderwijzer Johann Ludwig Bar-
tenschlager en door hem tot zijn dood in 1773 bijgehouden. Na 
zijn dood is het register tot 1872 voortgezet, eerst in de jaren 
1830-1838 door het raadslid Johann Jacob Veith met aante-
keningen, verbeteringen en aanvullingen in de tien delen van 
Bartenschlager en daarna door de gevangenisdirecteur Hans 
Wilhelm Harder in twaalf nieuwe folianten. Harder verkocht 
het totaal van 22 delen in 1842 aan de stad voor de som van 
66 gulden. Als tegenprestatie werd hij naast zijn hoofdberoep 
benoemd tot Stadtgenealoge, met een bezoldiging van 54 
gulden per jaar. De “Bartenschlager” is een begrip geworden 
onder Zwitserse genealogen. Ook de familie Matzinger komt 
er in voor. 
Van het genealogisch register is alleen de index door het 
stadsarchief op het internet gepubliceerd. De Mormonen 
hebben de “Bartenschlager” echter volledig ingescand, en de 
scans zijn op op de website van FamilySearch te bekijken. Het-
zelfde geldt voor de kerkelijke registers van Schaffhausen.

Overlijdensakte van Lodewijk Matzinger uit het Stadsarchief van Brugge
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En wat blijkt? Volgens Bartenschlager’s genealogisch register 
wordt op 8 juni 1745 in Schaffhausen een Johann Ludwig “Mazin-
ger” geboren, zoon van Johannes “Mazinger” en Elisabetha 
Frey (zie de rechter figuur hierboven). De bladzijde waarop 
deze vermelding voorkomt is van de hand van Veith; deze 
verbastert Matzinger tot Mazinger; eerdere bladzijden in 
het handschrift van Bartenschlager zelf spreken wel degelijk 
van Matzinger (zie de linker figuur). 
De Lodewijk Matzinger uit Brugge heette dus inderdaad Jo-
han Lodewijk. Daarmee is de cirkel rond: Johann Ludwig Mat-
zinger uit Schaffhausen is dezelfde persoon als Lodewijk 
Matzinger uit Brugge, die is weer gelijk aan Johan Lodewijk 
Matzinger uit Middelburg, en die is weer dezelfde als Lo-
dewijk Matzinger, mijn voorvader. De Middelburgse familie 
Matzinger stamt dus inderdaad uit Zwitserland, uit Schaff-
hausen. Wel is Johann Ludwig geboren in 1745 en niet in 1746 
zoals de Brugse akte suggereert. Maar dat is een detail.

Bartenschlager behandelt de geschiedenis van de familie 
Matzinger vanaf ongeveer 1600, toen zich binnen korte tijd 
meerdere naamgenoten in Schaffhausen vestigden: Hans 
Matzinger uit Ellikon am Rhein, Lux (Lucas) en Georg Matzin-
ger uit Rüdlingen. De Nederlandse Matzingers stammen af 
van de eerstgenoemde, Hans Matzinger. 
Het Bürgerbuch laat zien dat in 1637 Hans en Lux Matzinger 
bijna gelijktijdig het burgerrecht verwierven, tegen betaling 
van 100 respectievelijk 70 gulden. Dat waren voor die tijd zeer 
aanzienlijke bedragen, zeker in vergelijking met het jaartrak-

tement van stadsgenealoog Harder uit de negentiende eeuw. 
Hans en Lux zijn dus allebei na 1637 overleden.

De Schaffhausense tak van onze familie is in de negentien-
de eeuw in de mannelijke lijn uitgestorven (1866). Alleen de 
Nederlandse tak bestaat dus nog. In de laatste generaties 
was het aanzien van de familie in Schaffhausen flink geste-
gen: Lodewijk’s vader Johannes en diens gelijknamige klein-
zoon (volle neef van de Johannes uit Middelburg) hadden een 
bloeiend kuipersbedrijf; zij hebben het allebei tot Grossrat 
(lid van het stadsbestuur) en Kantonsrat (lid van het kantons-
bestuur) gebracht, afgevaardigd door de Schaffhausense 
Rebleute (wijngaardeniers). Daarnaast waren zij ook allebei 
Suppleant (plaatsvervangend rechter) bij het Stadtgericht 
van Schaffhausen.8 Gezien het gutbürgerliche karakter van 
de familie is het onwaarschijnlijk dat Johann Ludwig als huur-
soldaat naar de Nederlanden is vertrokken, maar uitgesloten 
is het niet. Dank zij het verhoogde aanzien heeft Veith de 
familie uitgebreid behandeld; Bartenschlager had maar een 
paar bladzijden aan de Matzingers gewijd.9

De uit Rüdlingen afkomstige Matzingers waren in Schaff-
hausen overigens al eerder uitgestorven (tussen 1717 en 
1750), maar in Rüdlingen bestaat de familie nog steeds (zie 
hieronder en noot 13). Aardig is ook nog dat Bartenschlager 
ons familiewapen vermeldt (zie de linker figuur hierboven), 
het origineel in fraaie kleuren. Het wapen illustreert dat mijn 
voorvaderen zich generaties lang met houtbewerking heb-
ben beziggehouden, als timmerman, schrijnwerker of kuiper.

Twee van de negen bladzijden die “Bartenschlager” wijdt aan onze familie
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Emigratie uit Zwitserland 
We hebben in het voorafgaande een paar keer Matzingers ge-
noemd die emigreerden uit Zwitserland. Vanwaar die emigra-
tie?

We kunnen het ons haast niet meer voorstellen, maar in de ze-
ventiende en achttiende eeuw verlieten veel Zwitsers hun va-
derland, gedwongen door de daar heersende armoede. Deze 
emigratie nam twee vormen aan: militaire en civiele emigratie. 
Eeuwenlang waren de Zwitsers in heel Europa beroemd als huur-
soldaten (“geen geld, geen Zwitsers”), en ook nu nog beschikt de 
paus over een Zwitserse Garde. 
Volgens een schatting verlieten in de achttiende eeuw tussen 
350.000 en 500.000 Zwitsers hun land als huursoldaat; dat was 
ongeveer 3% van de mannelijke bevolking. Ongeveer tweederde 
daarvan (dus 250.000 à 350.000 personen) keerde niet naar het 
vaderland terug. Sommigen waren uiteraard gesneuveld, maar 
een deel vestigde zich na afloop van hun contract in het land dat 
hen in dienst genomen had. Het percentage is onbekend, maar 
een voorzichtige schatting is dat zo’n 200.000 oud-huursoldaten 
zich in de achttiende eeuw in andere Europese landen hebben 
gevestigd. 
Daarvan zeker ook een aantal in Nederland, want ook de Re-
publiek der Verenigde Nederlanden had grote aantallen Zwit-
serse soldaten in dienst, veelal in aparte regimenten. Na de 
Franse tijd werden deze regimenten opnieuw geformeerd; 
weliswaar werden zij in 1829 weer opgeheven, maar een groot 
deel van de Zwitserse soldaten bleef in Nederland en ging 
over naar andere regimenten.10 In de tiendaagse veldtocht 

speelden Zwitserse soldaten een niet onbelangrijke rol. Ook 
het KNIL zat vol met Zwitsers.
De civiele emigratie richtte zich in de eerste plaats op 
Noord-Amerika en op de landstreken in Baden-Württemberg 
die tijdens de dertigjarige oorlog (1618-1648) grotendeels 
ontvolkt waren. Maar ook Brandenburg-Pruisen wist een 
groot contingent Zwitsers aan te trekken. In de achttiende 
eeuw verlieten ongeveer 50.000 civiele emigranten Zwitser-
land, waarvan ongeveer de helft naar Noord-Amerika ging.11

Hoeveel civiele emigranten in Nederland terecht zijn geko-
men is niet bekend, maar het fenomeen was zeker niet zeld-
zaam, gezien de Nederlandse welvaart en het daaruit voort-
vloeiende eeuwige gebrek aan arbeidskrachten (al nam dit in 
de tweede helft van de achttiende eeuw wel af).

Herkomst en verspreiding van de naam Matzinger

De naam Matzinger kan (zoals in ons geval) teruggaan op 
Matzingen in Zwitserland, maar ook op drie plaatsen Mat-
zing: een in Beieren en twee in Oostenrijk (waarvan één in 
Opper-Oostenrijk en de andere in Salzburg). Het Beierse 
Matzing leidt zijn naam af van de eigennaam Matzo, een ver-
korte vorm van Matfried of Mahrfrid. 
De naam Matzinger komt ook nu nog veel voor in Zwitser-
land, Duitsland en Oostenrijk, maar ook in Frankrijk, vooral 
in de Elzas. Door emigratie (vooral uit Zwitserland) zijn ook 
heel wat Matzingers in de Verenigde Staten terecht geko-
men; daar wonen nu veruit de meeste naamgenoten.12 

Schaffhausen en omgeving, met in de tekst genoemde plaatsen rood omkaderd
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Met name naar de Matzingers uit Zwitserland en uit de Elzas 
is veel genealogisch onderzoek gedaan. In Zwitserland is er 
een aantal plaatsen waar de naam Matzinger al voor 1600 
aantoonbaar is: Bazel, Rüdlingen (in kanton Schaffhausen), 
Ellikon am Rhein en Eglisau (beide in kanton Zürich). Zo-
als de kaart laat zien liggen Rüdlingen, Ellikon am Rhein en 
Eglisau dicht bij elkaar, allemaal vlak bij Schaffhausen en 
allemaal ook niet ver van Matzingen.

Vooral in Rüdlingen komt de naam uitbundig voor: op een 
dorp van nooit meer dan 500 inwoners telt de genealoog 
Willi Müller voor de tijd van 1550 tot nu niet minder dan 637 
Matzingers. Hiervan is een klein deel naar de VS geëmi-
greerd.13 Maar ook in Bazel was de naam niet zeldzaam: vol-
gens het kerkelijk archief van de stad werden er in de acht-
tiende eeuw 178 Matzingers in Bazel geboren. 
In de Elzas is de naam Matzinger grotendeels geconcen-
treerd in een reeks van plaatsjes rond Straatsburg: Dunt-
zenheim, Durningen, Furdenheim, Gingsheim, Gougenheim, 
Littenheim, Mittelhausen, Vendenheim (allemaal in het de-
partement Bas-Rhin). Ook hier gaan de oudste vermeldin-
gen terug tot voor 1600.14 

Genealogie van de familie Matzinger

Hieronder volgt de genealogie van de familie Matzinger zoals 
die nu bekend is, dus vanaf circa 1600. Om de omvang van het 
artikel te beperken gaat de hier gepubliceerde genealogie niet 
verder dan generatie VIII; dat is tevens de laatste generatie 
in Zwitserland. Ook worden bij de eerste generaties niet alle 
kinderen genoemd. Een vollediger parenteel tot en met de ge-
neratie van mijn vader (XI) is te vinden op het internet.15

In het Zwitserse gedeelte vindt alles plaats in Schaffhausen, 
tenzij anders aangegeven; alle genoemde plaatsen zijn in Zwit-
serland, tenzij anders aangegeven. Van elke plaats wordt de 
eerste keer ook het kanton vermeld. In het Nederlandse ge-
deelte vindt alles plaats in Middelburg, tenzij anders aange-
geven.

Uitgangspunt voor het Zwitsere gedeelte is natuurlijk de 
genealogie zoals gepresenteerd door Bartenschlager en 
zijn opvolgers. Aan de hand van de op het internet gepubli-
ceerde kerkelijke registers van Schaffhausen zijn alle data 
geverifiëerd en waar mogelijk aangevuld en gecorrigeerd. 
Zo vermeldt Bartenschlager niet de naam van de echtgenote 
van Bernhardin Matzinger (die is gevonden in het kerkelijk ar-
chief van Büsingen, zie hieronder) en slechts drie van hun elf 
kinderen. Hij mist het huwelijk van Affra Matzinger met Hans 
Conrad Sigg. Veith wijst foutievelijk Ursula Matzinger (VId) 
toe aan Margaretha Binder, want zij was het laatste kind van 
Elisabetha Frey die stierf bij haar geboorte. Tenslotte ver-
wart Veith Anna Maria Metzger, vrouw van Johannes Matzin-
ger (VIb, de oudere broer van Johan Lodewijk), met haar nicht 
Maria Magdalena. De tien kinderen van Maria Matzinger (IIIa) 
en Heinrich Kol(l)er zijn op het internet gevonden. 

In één geval bleek een aanzienlijke correctie nodig. Barten-
schlager verwart Johannes Matzinger (IIIe), zoon van Bern-
hardin (IIe), met Hans Matzinger (IIIc), zoon van Simon (IIb); 
hij wijst foutievelijk de kinderen van Johannes toe aan Hans. 
Dit hoewel Juditha Kloter, de vrouw van Hans, bij hun huwelijk 
al veertig jaar was en Johannes (en niet Hans) in de kerkelijke 
registers als vader bij de doop van alle kinderen wordt ge-
noemd.

Een meer algemeen punt is, dat Bartenschlager bij de meeste 
personen een geboortedatum vermeldt (“nat.”, het is in de linker-
figuur op bladzijde 193 net te lezen). Dat is echter een dichterlij-
ke vrijheid van Bartenschlager, want er zijn, zoals hierboven ver-
meld, in Schaffhausen alleen doopregisters bewaard gebleven 
en geen geboorteregisters; pas vanaf circa 1825 worden er in 
de doopregisters steeds vaker ook geboortedata opgenomen, 
in onze stamboom slechts in één geval (het allerlaatste kind ge-
boren in Zwitserland, Paulina). Oudere data slaan dus op dopen 
en niet op geboorten. Deze correctie is bij alle personen in het 
Zwitserse gedeelte aangebracht. 
Overlijdensgegevens van vóór 1751 zijn alle ontleend aan Barten-
schlager. Hierbij was verificatie niet mogelijk. Hetzelfde geldt 
voor gegevens over beroepen. Vóór 1685 werd er in het doop-
register van Schaffhausen vrijwel nooit de naam van de moeder 
vermeld, alleen die van de vader en twee getuigen. Vandaar dat 
we de naam van de vrouw van Hans Matzinger (I) niet kennen.
Een bezoek aan het stadsarchief van Schaffhausen heeft nog 
een verrassende vondst opgeleverd. Het archief beschikt ook 
over de kerkelijke archieven van het plaatsje Büsingen am 
Hochrhein, die nog niet op het internet zijn gepubliceerd. Büsin-
gen is een dorp vlak bij Schaffhausen (zie de kaart hierboven). 
Het is een Duitse enclave, geheel omsloten door Zwitsers ge-
bied. Volgens het kerkelijk archief van het dorp zijn in de periode 
1624-1636 niet minder dan vijf uit Ellikon afkomstige Matzin-
gers in Büsingen getrouwd (één zelfs tweemaal), meestal met 
partners die ook niet uit Büsingen kwamen:

• 15 februari 1624 Hans Matzinger en Trina Gündthart uit Bü-
singen

• 11 april 1624 Simon Matzinger en Trina Schelk uit Balters-
wil (Thurgau)

• 8 februari 1629 Anna Matzinger en Thomas Sutter uit Mey-
enfeld (Luzern)

• 30 januari 1631 Hans Conrad Matzinger en Ursula Weidel 
uit Jestetten (D)

• 12 februari 1632 Bernhardin Matzinger en Adelheit Ferr uit 
Fisibach (Aargau)

• 3 januari 1636 Simon Matzinger (ten tweeden male) en He-
lene Saurbeck uit Oberhallau (Schaffhausen)

Het is mij een raadsel waarom al die huwelijken, in het trouwre-
gister aangeduid als “frömbde Ehen”, in Büsingen plaatsvonden, 
want alle kinderen uit deze verbintenissen werden geboren in 
Schaffhausen. Misschien was trouwen in Büsingen goedkoper 
dan elders? 
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Maar belangrijker is, dat we Hans Conrad en Bernhardin Mat-
zinger uit het doopregister van Schaffhausen kennen als zoons 
van de Hans Matzinger uit Ellikon die zich rond 1600 in de stad 
vestigde. Het ligt nu voor de hand dat ook de hier genoemde 
Hans (Jr), Simon en Anna Matzinger kinderen zijn van Hans 
(Sr) Matzinger. Hans (Jr), Simon en Anna moeten dan gebo-
ren zijn vóórdat Hans (Sr) zich in Schaffhausen vestigde, dus 
waarschijnlijk nog in Ellikon am Rhein. Zekerheid hierover 
hebben we niet, omdat de kerkelijke archieven van Ellikon 
pas bewaard zijn vanaf 1686. 
Als dit juist is, zoals ik in het volgende heb aangenomen, dan 
kan Hans Matzinger zich met zijn gezin niet lang voor 1608 
(het geboortejaar van Hans Conrad) in Schaffhausen hebben 
gevestigd. Waarschijnlijk rond 1605.

En voor 1600? Kerkelijke archieven kunnen ons hierbij niet 
verder helpen, fiscale archieven wel. In het kanton Zürich 
zijn die ten dele verzameld in de publicatie Die Steuerbücher 
von Stadt und Landschaft Zürich des XIV. und XV. Jahrhun-
derts (8 delen, Zürich 1918-1958). Maar de gegevens uit deze 
publicatie, die de jaren 1357-1471 beslaan, zijn te fragmenta-
risch om voor onze genealogie bruikbaar te zijn: in 1469-70 
worden in Ellikon am Rhein genoemd de vissers Heiny (Hein-
rich) en Hennsly (Johannes) Matzinger, de laatste met “sin 
wib” en zijn “sin sun”s Hans en Clewy (Claus). Voor gegevens 
die bij onze stamboom aansluiten zal ook de periode 1471-
1600 moeten worden ontsloten. 
Er zitten in het Zwitserse gedeelte nogal wat onzekerhe-
den: Zo is het onzeker welke Hans Conrad Matzinger trouw-
de met Anna Geissenbock. Het kan de zoon van Simon zijn, 
zoals hier aangenomen, maar ook de zoon van Hans (IIa). 
Ook is het onzeker welke Hans Conrad Matzinger trouw-
de met Anna Altenburger. Het kan de zoon van Bernhardin 
zijn, zoals hier aangenomen, maar ook de zoon van Simon (in 

tweede huwelijk), of die van Hans. Uit de trouwregisters is 
dit alles niet op te maken. Deze onzekerheden hebben ove-
rigens geen invloed op de afstamming van de Nederlandse  
Matzingers.

Zwitserse gedeelte

I.  Hans Matzinger, geboren in Ellikon am Rhein (Zürich) cir-
ca 1575, vestigt zich circa 1605 in Schaffhausen, overle-
den na 1637. De naam van zijn vrouw is onbekend.

 Er bestaan in het kanton Zürich twee plaatsjes Ellikon: 
Ellikon am Rhein (vlak bij Marthalen) en Ellikon an der 
Thur (dicht bij Frauenfeld). Beide plaatsjes behoren 
tot het Graafschap Kyburg, dat Zürich in 1452 van de 
Habsburgers verwierf. Uit de archieven is niet met ze-
kerheid op te maken uit welk van de twee Hans Matzin-
ger afkomstig was, want alle akten spreken alleen maar 
van “Ellikon aus der Grafschaft Kyburg”. Maar in Ellikon 
an der Thur komt er in kerkelijke archieven, die vanaf 
1592 bewaard zijn, geen enkele Matzinger voor, terwijl 
we hebben gezien dat in Ellikon am Rhein Matzingers al 
vanaf rond 1450 in fiscale archieven voorkomen. Hoogst-
waarschijnlijk kwam Hans Matzinger dus uit Ellikon am 
Rhein. 
Uit zijn huwelijk:
1.   (waarschijnlijk) Hans Matzinger, volgt IIa.
2.   (waarschijnlijk) Simon Matzinger, volgt IIb.
3.   (waarschijnlijk) Anna Matzinger, volgt IIc.
4.   Hans Conrad Matzinger, gedoopt 21 feb. 1608, volgt 

IId.
5.   Bernhardin Matzinger, gedoopt 25 nov. 1610, overle-

den niet lang daarna.
6.   Bernhardin Matzinger, gedoopt 26 april 1612, volgt 

IIe.

Doop van Bernhardin Matzinger, 26 april 1612: oudste vermelding van een van mijn voorouders en ook nog bijna een naamgenoot
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IIa.  Hans Matzinger, waarschijnlijk geboren in Ellikon am 
Rhein voor 1608, trouwt Büsingen (D) 15 feb. 1624 Catha-
rina (Trina) Gündthart, geboren in Büsingen.
Uit dit huwelijk:
1.  Hans Conrad Matzinger, gedoopt 28 nov. 1624.
2.  Maria Matzinger, gedoopt 29 sep. 1628, volgt IIIa.
3.  Catharina Matzinger, gedoopt 7 maart 1633.
4.  Hans Matzinger, gedoopt 1 sep. 1636. 

IIIa. Maria Matzinger, gedoopt 29 juni 1628, trouwt 27 juni 
1650 Heinrich Koler (Kohler), gedoopt Kilchberg (Zürich) 
4 dec. 1625, zoon van Rudolf Koler (Koller) en Anna ab Egk. 

 Uit dit huwelijk tien kinderen, allen gedoopt in Diessen-
hofen (Thurgau).

IIb. Simon Matzinger, waarschijnlijk geboren in Ellikon am Rhein voor 
1608, trouwt (1) Büsingen 11 april 1624 Catharina (Trina) Schelk, 
geboren Balterswil (Thurgau), overleden 1634/35, trouwt (2) 
3 jan. 1636 Büsingen Helene Saurbeck, geboren Oberhallau 
(Schaffhausen). Het tweede huwelijk bleef kinderloos.
Uit het eerste huwelijk negen kinderen, waaronder:
1.   Hans Conrad Matzinger, gedoopt 5 aug. 1624, volgt IIIb.
2.   Hans Matzinger, gedoopt 16 okt. 1625, volgt IIIc.
7.   Catharina Matzinger, gedoopt 6 mei 1632, volgt IIId.

IIIb. Hans Conrad Matzinger, gedoopt 5 aug. 1624, trouwt 3 dec. 
1646 Anna Geissenbock, gedoopt 16 sep. 1619, dochter van 
Mathias Geissenbock en Antonia von Ulm. Het huwelijk bleef 
kinderloos.

IIIc. Hans Matzinger, gedoopt 16 okt. 1625, trouwt 2 juni 1662 Ju-
ditha Kloter, gedoopt 4 jul 1622, dochter van Heinrich Kloter. 
Het huwelijk bleef kinderloos.

IIId. Catharina Matzinger, gedoopt 6 mei 1632, trouwt (1) 11 feb. 
1658 Michael Müller, gedoopt. 25 okt 1632, doodgraver, over-
leden 24 okt 1664, zoon van Michael Müller en Elisabetha 
Windler, trouwt (2) 13 mei 1672 Hans Jacob Haffen, gedoopt 
6 mei 1632, wagenmaker, zoon van Hieronymus Haffen en 
Maria Korf.

 Uit het eerste huwelijk drie kinderen, uit het tweede één  
 dochter. 

IIc. Anna Matzinger, waarschijnlijk geboren in Ellikon am Rhein 
voor 1608, trouwt Büsingen 8 feb. 1629 Thomas Sutter, ge-
boren in Meyenfeld (Luzern).

IId. Hans Conrad Matzinger, gedoopt 21 feb. 1608; trouwt Büsin-
gen 30 jan. 1631 Ursula Weidel, geboren Jestetten (D). 
Uit dit huwelijk: 
1.   Anna Matzinger, gedoopt 7 okt. 1632. 
2.   Barbara Matzinger, gedoopt 21 aug. 1634.

IIe. Bernhardin Matzinger, gedoopt 26 april 1612, trouwt Büsin-
gen 12 feb. 1632 Adelheit Ferr, geboren Fisibach (Aargau). 

Uit dit huwelijk elf kinderen, waaronder: 
1.   Johannes Matzinger, gedoopt 25 nov. 1632, volgt IIIe.
2.  Hans Conrad Matzinger, gedoopt 13 maart 1634, volgt IIIf.
11.   Hans Caspar Matzinger, gedoopt 10 dec. 1648. Bij uitzon-

dering wordt bij de doop van dit kind ook de naam van 
Bernhardin’s vrouw genoemd: “Adelheit Fer von Fisibach 
aus der Grafschaft Baden”. 

IIIe. Johannes Matzinger, gedoopt 25 nov. 1632, trouwt 2 april 
1660 Margaretha Corrodin, gedoopt 6 dec. 1638, dochter 
van Bernhardin Corrodin en Barbara Bul. 
Uit dit huwelijk:
1.   Barbara Matzinger, gedoopt 23 mei 1661, volgt IVc.
2.   Affra Matzinger, gedoopt 10 sep. 1663, volgt IVd.
3.   Johannes Matzinger, gedoopt 17 juni 1666. 
4.   Christoph Matzinger, gedoopt 8 dec. 1667, volgt IVe.
5.   Juditha Matzinger, gedoopt 7 feb. 1669, volgt IVf.
6.   Margaretha Matzinger, gedoopt 19 mei 1670. 
7.   Catharina Matzinger, gedoopt 24 maart 1672, volgt IVg.

IVc. Barbara Matzinger, gedoopt 23 mei 1661, trouwt 18 mei 
1696 Andreas Widmer, ged. 11 nov. 1660, timmerman, zoon 
van Leonhard Widmer en Margaretha Sauter. Uit dit huwe-
lijk: drie kinderen.

IVd. Affra Matzinger, gedoopt 10 sep. 1663, trouwt (1) 4 dec. 1702 
Hans Conrad Sigg, waarschijnlijk gedoopt 4 juni 1663, over-
leden voor 1714, zoon van Hans Sigg en Susanna Wüscher, 
trouwt (2) 15 maart 1714 Hans Martin Peter, gedoopt 21 dec. 
1665, kuiper, zoon van Hans Conrad Peter en Elisabetha Cor-
rodin. 
Beide huwelijken bleven kinderloos.

 Bartenschlager noemt niet de ouders van Hans Conrad Sigg. 
Er zijn twee candidaten voor Affra’s echtgenoot: 

 - Hans Conrad Sigg, gedoopt 15 maart 1663, zoon van Hans 
Conrad Sigg en Barbara Buggin;

 - Hans Conrad Sigg, gedoopt 4 juni 1663, zoon van Hans Sigg 
en Susanna Wüscher.

 Bij de eerste vermeldt Veith dat hij op 17 februari 1689 door 
de schipper Melchior Pfau is “erstochen”; dat kan zowel 
neer- als doodgestoken betekenen, maar aangezien Pfau 
er een hoge boete van 100 gulden voor krijgt is doodgesto-
ken waarschijnlijker. Bij Hans Sigg vermeldt Bäschlin, die in 
de negentiende eeuw een kopie van Bartenschlager heeft 
gemaakt, dat al zijn kinderen jong zijn gestorven, behalve 
zijn zoon Hans Jacob; ook deze Hans Conrad zou dus jong 
gestorven zijn. Maar het is onduidelijk waar Bäschlin deze 
wijsheid vandaan heeft: uit Bartenschlager-Veith blijkt het 
niet. Ik houd het op de tweede candidaat.

IVe. Christoph Matzinger, gedoopt 8 dec. 1667, timmerman, 
trouwt 16 mei 1698 Ursula Senn, waarschijnlijk gedoopt 9 
april 1676, dochter van Hans Senn uit Ossingen (Zürich).

 Christoph is genoemd naar doopgetuige Christoph Krämer.
 Bij het huwelijk van Christoph en Ursula wordt van Ursula 
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vermeld dat zij uit Ossingen komt. In de kerkelijke archie-
ven van Ossingen is zij echter niet te vinden. Waarschijnlijk 
kwam haar vader Hans uit Ossingen en was de herinnering 
daaraan ten tijde van Ursula’s huwelijk nog niet verdwe-
nen. Zo wordt bij de geboorte van Hans Caspar Matzinger 
(1648, zie hiervoor) vermeld dat zijn vader Bernhardin (IIe) 
uit “Ellikon aus der Grafschaft Kyburg” komt, hoewel de fa-
milie al minstens veertig jaar in Schaffhausen woonde en 
Bernhardin daar zelf al geboren was. 
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes Matzinger, gedoopt 2 feb. 1699, overleden 

niet lang daarna. 
2.  Anna Margaretha Matzinger, gedoopt 5 mei 1707. 
3.  Johannes Matzinger, gedoopt 6 maart 1712, volgt Vb.

Vb. Johannes Matzinger, gedoopt 6 maart 1712, schrijnwerker, 
overleden 13 april 1787, trouwt (1) 19 juli 1736 Elisabetha 
Frey, gedoopt 10 juli 1711, overleden 11 aug. 1755, dochter 
van Hans (Johannes) Frey en Magdalena Müller; trouwt (2) 
5 feb. 1756 Margaretha Binder, gedoopt Neuhausen ob Eck 
(D) 10 nov. 1709, overleden 27 juli 1782, dochter van Stephan 
Binder en Margaretha Rudischhauser. 

 Johannes werd in 1771 Grossrath en hij was van 1772 tot zijn 
dood Kantonsrath van Schaffhausen, gekozen door het 
“löbl. Zunft” (loffelijke gilde) van de Rebleute (wijngaarde-
niers); vanaf 1772 was hij ook Suppleant (plaatsvervangend 
rechter) bij het Stadtgericht van Schaffhausen. Zijn twee-
de huwelijk bleef kinderloos.
Uit het eerste huwelijk:
1.   Maria Magdalena Matzinger, gedoopt 10 nov. 1738, 

volgt VIa.
2.   Johannes Matzinger, gedoopt 3 juli 1740, volgt VIb.
3.   Christoph Matzinger, gedoopt 3 feb. 1743, overleden 16 

aug. 1747.
4.   Johann Ludwig Matzinger, gedoopt 8 juni 1745, volgt 

VIc als Johan Lodewijk (Lodewijk), in het Nederlandse 
gedeelte. Genoemd naar doopgetuige Hans Ludwig 
Oschwald.

5.   Christoph Matzinger, gedoopt 31 maart 1749, overle-
den 27 april 1749.

6.   Ursula Matzinger, gedoopt 4 aug. 1755, volgt VId.

VIa. Maria Magdalena Matzinger, gedoopt 10 nov. 1738, over-
leden 11 aug. 1814, trouwt 11 feb. 1768 Johannes Bärin, ge-
doopt 30 jan. 1737, zadelmaker, overleden 8 mei 1791, zoon 
van Hans Caspar Bärin en Anna Maria Stierlin. Uit dit huwe-
lijk zes kinderen.

VIb. Johannes Matzinger, gedoopt 3 juli 1740, schrijnwerker, 
overleden 9 jan. 1775, trouwt 3 aug. 1769 Anna Maria Met-
zger, gedoopt 11 aug. 1740, overleden 27 jan. 1809, dochter 
van Stephan Metzger en Susanna Metzger.
Uit dit huwelijk:
1.   Johannes Matzinger, gedoopt 19 feb. 1770, overleden 10 

juli 1770.

2.  Susanna Matzinger, gedoopt 7 juni 1771, volgt VIId.
3.  Johannes Matzinger, gedoopt 18 jan. 1773, volgt VIIe.
4.  Andreas Matzinger, gedoopt 20 juli 1775, overleden 5 

okt. 1775.

VIId. Susanna Matzinger, gedoopt 7 juni 1771, overleden 10 juni 
1827; trouwt 14 aug. 1794 Johann Conrad Pfister, kleerma-
ker, gedoopt 18 april 1769, overleden 20 okt. 1825, zoon 
van Johann Caspar Pfister en Dorothea Baldinger. Uit dit 
huwelijk drie kinderen.

VIIe. Johannes Matzinger, gedoopt 18 jan. 1773, kuiper, over-
leden 29 okt. 1847, trouwt 26 sep. 1796 Margaretha 
Schnetzler, gedoopt 1 dec. 1766, overleden 3 april 1845, 
dochter van Johann Heinrich Schnetzler en Elisabetha 
Neithardt.

 Johannes werd in 1799-1800 Grossrat en van 1815 tot 
1829 Kantonsrat, evenals zijn grootvader gekozen door 
het Schaffhausense Rebleute-gilde. In 1815 werd hij Sup-
pleant bij het Stadtgericht.
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes Matzinger, gedoopt 1 sep. 1797, volgt VIIIb.
2.   Heinrich Matzinger, gedoopt 18 juni 1799, overleden 

18 juni 1799.
3.   Johann Heinrich Matzinger, gedoopt 11 maart 1801, 

volgt VIIIc.

VIIIb. Johannes Matzinger, gedoopt 1 sep. 1797, kuiper, over-
leden 20 maart 1866, trouwt 21 april 1823 Barbara De-
ggeller, gedoopt 21 aug. 1799, overleden 30 jan. 1880, 
dochter van Andreas Deggeller en Catharina Eberhard. 

 Het huwelijk bleef kinderloos; met Johannes stierf in 
1866 de Schaffhausense tak van de familie in de manne-
lijke lijn uit.

VIIIc. Johann Heinrich Matzinger, gedoopt 11 maart 1801, 
slotenmaker, overleden 14 okt. 1825, trouwt 25 aug. 1823 
Barbara Schnetzler, gedoopt 7 jan. 1800, overleden 12 
jan. 1875, dochter van Johannes Schnetzler en Barbara 
Moser.

 Barbara trouwt (2) 7 juli 1842 Johann Conrad Wölflin, ge-
doopt 24 mei 1801, boekdrukker, per 23 mei 1842 in de 
burgerij van Schaffhausen opgenomen, overleden 1 jan. 
1864.
Uit dit huwelijk:
1.   Johann Heinrich Matzinger, gedoopt 4 aug. 1824, 

schilder, overleden Neuchatel 1 nov. 1843, begraven 
Schaffhausen 3 nov. 1843. Johann Heinrich is op reis 
verongelukt.

2.   Paulina Matzinger, geboren 30 okt. 1825, gedoopt 9 
nov. 1825, overleden 17 april 1831. 

VId. Ursula Matzinger, gedoopt 4 aug. 1755, overleden We-
nen (O) 20 feb. 1832; trouwt (1) 23 feb. 1775 Melchior Veith, 
gedoopt 14 jan. 1744, zadelmaker, overleden 31 jan. 1776, 
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zoon van Bernhardin Veith en Barbara Peter; relatie met 
Georg Heinrich Knodel, geboren Schönenberg (Zürich); 
trouwt (2) 28 aug. 1786 Hans Caspar Beck, gedoopt 29 
nov. 1742, schoenmaker, overleden 27 sep. 1818, zoon van 
Alexander Beck en Anna Cleophea Stoll.

 Ursula’s eerste huwelijk bleef kinderloos. Uit de relatie 
één dochter. Uit het tweede huwelijk zes kinderen.

IVf. Juditha Matzinger, gedoopt 7 feb. 1669, overleden 30 juli 
1750 trouwt 30 april 1708 Heinrich Huber, gedoopt 17 nov. 
1661, houtdraaier (“Drechsler”), zoon van Gebhard Huber 
en Ursula Schenckel. Het huwelijk bleef kinderloos.

IVg. Catharina Matzinger, gedoopt 24 maart 1672, overleden 
23 juli 1746, trouwt 29 juli 1700 Daniel Habicht (Habick), 
gedoopt 3 okt. 1667, vleeshouwer, zoon van Heinrich Ha-
bicht en Agatha Süssling.
Uit dit huwelijk tien kinderen.

IIIf. Hans Conrad Matzinger, gedoopt 5 aug. 1624, trouwt 
26 sep. 1667 Anna Altenburger, geboren Griesenberg 
(Thurgau).
Uit dit huwelijk:
1. Anna Matzinger, gedoopt 1 aug. 1670.

Nederlandse gedeelte

VIc. Johan Lodewijk (Lodewijk) Matzinger, gedoopt Schaf-
fhausen (CH) 8 juni 1745 als Johann Ludwig, overleden 
Brugge (B) 19 dec. 1793, trouwt (1) Antje Prinsse, overle-
den 13 juli 1777; trouwt (2) 1777/78 Jacoba Ver(h)elst, ge-
boren 1737/38, overleden 4 juli 1820. 

 Jacoba Verelst is mogelijk identiek met de naamgenote, 
geboren in november 1737 in Colijnsplaat (gedoopt 10 
nov. 1737), dochter van Antoni Verelst en Aeghtje Naalde. 
Tot Jacoba’s nalatenschap behoorde het door haar be-
woonde huis aan de Korte Geer (K 359); Johannes heeft 
dat kennelijk geërfd.
Uit het eerste huwelijk:
1.   Apolonia Jakoba Matzinger, waarschijnlijk geboren 

juli 1777, overleden 26 okt. 1783.
Uit het tweede huwelijk: 
2.   Johannes Matzinger, geboren 22 okt. 1780, volgt VIIf. 

VIIf. Johannes Matzinger, geboren 22 okt. 1780, handelaar in 
manufacturen, overleden 2 juli 1843; ondertrouwt 21 juli 
1799 Anna de Doelder, geboren 1775/76, overleden 30 
nov. 1843, waarschijnlijk dochter van Jan de Doelder en 
Maria van Kleef.

 Zoals blijkt uit de memorie van successie laat Johan-
nes bij zijn overlijden (volgens de overlijdensakte en de 
rouwadvertentie op “bijna 64-jarige” leeftijd!) een aan-
zienlijk bezit na: twee huizen aan de Langendelft (B 119 
en H 25, een daarvan kocht Johannes op 9 april 1802 voor 
£ 275), een huis aan de Langenburgt (C 102), een huis aan 
de Korte Geer (K 359), een “speelhof met daarbij beho-

rende koepel” aan het Molenwater (M 169). Er moest f 21 
aan successierechten worden betaald. Ter vergelijking: 
er was ook een legaat van f 1,50 voor de nederduits gere-
formeerde armen van Middelburg.

  Dat Johannes een aanzienlijk man was, blijkt ook uit het 
feit dat hij bij Koninklijk Besluit nr 105 van 25 december 
1834 werd benoemd tot plaatsvervangend rechter in 
de Rechtbank van Koophandel in Middelburg. Hij werd 
beëdigd op 21 mei 1835. Johannes was herhaaldelijk ou-
derling van de Hervormde gemeente, in 1827, 1832, 1836, 
1840, 1842 en 1843. Hij was diaken in 1821.

 Bij het overlijden op 21 juni 1814 van Maria van Kleef, wedu-
we van Jan de Doelder, treedt Johannes Matzinger als een 
der getuigen op, naast een andere Jan de Doelder. Dus wa-
ren de eerste Jan de Doelder en Maria van Kleef zeer waar-
schijnlijk de ouders van Anna, en de tweede Jan haar broer.
Uit dit huwelijk:
1.   Jan Jacobus Matzinger, geboren 29 jan. 1800, volgt 

VIIId. 
2.   Bastiaan Matzinger, geboren 21 aug. 1801, chirurgijn en 

vroedmeester, overleden 12 nov. 1825.
  Volgde na het gymnasium een privé-opleiding tot heel- 

en vroedmeester; legt op 15 maart 1824 het examen 
voor heelmeester af, op 17 november 1824 ook dat voor 
vroedmeester. Overleed een jaar later aan tuberculo-
se. Vermaakte bij zijn dood de helft van zijn erfenis aan 
zijn ouders, de andere helft aan zijn broers en zusters. 
De erfenis was echter negatief: f 2.724 aan bezittin-
gen, waaronder het huis aan de Langenburgt (C 102) 
geschat op f 2.000 en f 3.236 aan schulden, waaronder 
een onderhandse schuld aan zijn vader van f 1.492.

  Zelfs voor die tijd, toen het verlies van een of meer kin-
deren vrijwel elk echtpaar overkwam (ook Johannes en 
Anna hadden al vier kinderen verloren), was Bastiaans 
overlijden een zware slag voor zijn ouders, getuige 
deze ongewone rouwadvertentie uit de Middelburg-
sche Courant van 15 november 1825:

3.   Metje Henderika Matzinger, geboren 4 okt. 1803, volgt 
VIIIe.

4.   Lodewijk Matzinger, geboren sep. 1804, overleden 25 
maart 1806, achttien maanden oud.
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5.   Adriaan Matzinger, geboren 7 mei 1806, volgt VIIIf.
6.   Johan Lodewijk Matzinger, geboren 1807, overleden 26 

dec. 1816.
7.   Maria Cornelia Matzinger, geboren circa 15 nov. 1810, 

overleden 11 nov. 1858.
  Maria Cornelia wordt in de successiememorie van haar 

vader (1843) genoemd als ongehuwd en zonder beroep. 
Zij was bij haar overlijden volgens de rouwadvertentie 
“bijna 48 jaar”; haar broer François Cornelis was bij zijn 
overlijden (5 augustus 1811) negen maanden oud; dus 
waren zij een tweeling, geboren circa 15 nov. 1810.

8.   François Cornelis Matzinger, geboren circa 15 nov. 1810, 
overleden 5 aug. 1811.

9.   François Cornelis Matzinger, geboren 27 dec. 1811, volgt 
VIIIg.

10.   Johannes Matzinger, geboren 28 dec. 1814, overleden 
31 jan. 1817.

11.   Johannes Matzinger, geb. 14 juli 1817, volgt VIIIh.

VIIId. Jan Jacobus Matzinger, geboren 29 jan. 1800, winkelier, 
overleden 16 juni 1857, trouwt 11 feb. 1825 Cornelia Johan-
na Zoute (Soute), geboren 28 nov. 1804, overleden 13 nov. 
1862, dochter van Pieter Zoute en Anna Kooman.

 Jan Jacobus woont in 1847/49 aan de Lange Noordstraat. 
Was in die jaren lid van de Vereeniging tot het Bezoeken 
der Armen binnen Middelburg. Jan Jacobus was diaken van 
de Hervormde gemeente in 1828 en 1830.

 Het huwelijk bleef kinderloos.

VIIIe. Metje Henderika Matzinger, geboren 4 okt. 1803, overle-
den 28 mei 1878, trouwt 7 nov. 1822 Pieter Jacob Noë, ge-
boren 20 nov. 1797, varensgezel, later kruidenier, overleden 
21 juli 1863, zoon van Lodewijk Noë en Maria Johanna van 
Engelsdorp.

 Pieter Jacob is 1847/49 lid van de kerkenraad van de Her-
vormde gemeente; woont dan aan de Brakstraat. Metje 
Henderika woont in 1874 aan de Lange Burgt (C 102), in 1878 
aan de Langendelft (H 12).

 Uit dit huwelijk acht kinderen.

VIIIf. Adriaan Matzinger, geboren 7 mei 1806, winkelier in hoe-
den en petten, overleden 8 sep. 1876; relatie Amsterdam 
Hendrika Samuels, geboren 1803, trouwt 7 juli 1837 Johan-
na Willemina van Heulen, geboren Sint Philipsland 11 aug. 
1805, overleden 12 maart 1894, dochter van Jacobus Hoog-
klimmer van Heulen en Magdalena Catharina Ackermans.

 Adriaan woont van circa 1825 tot circa 1831 in Amsterdam, 
in 1830 aan de Egelantiersgracht 176. Schrijft zich in aan de 
Kweekschool voor de Zeevaart. Krijgt uit een relatie met 
Hendrika Samuels een zoon, die jong sterft. Het is onzeker 
of Adriaan en Hendrika getrouwd waren: er is geen huwe-
lijk (en ook geen scheiding) in de BS van Amsterdam te 
vinden. Van Hendrika is ook geen overlijdensacte in de BS 
van Amsterdam te vinden; zij komt niet voor in het bevol-
kingsregister voor de jaren 1851-1853. Waarschijnlijk heeft 

Adriaan zijn studie aan de zeevaartschool afgebroken, 
want ten tijde van de geboorte van zijn zoon was hij “win-
kelknecht”. 

 Adriaan woont in 1847/49 en in 1874 in Middelburg aan de 
Langeviele (K 202). Is in 1847/49 lid van het College van 
Wijkmeesters en van de Kerkenraad van de Hervormde 
gemeente. Hij was diaken in 1842, 1844 en 1851.

 Johanna Willemina woonde in 1878 aan de Sint Jansstraat 
(H 188), in 1885-91 aan de Langeviele (K 384), in 1892-93 
aan de Lange Burg (C 98).
Uit de relatie met Hendrika: 
1.   Adriaan Hendrik Matzinger, geboren Amsterdam 27 

aug. 1830, overleden Amsterdam 12 jan. 1831. 
Uit het huwelijk met Johanna Willemina: 
2.   Anna Johanna Matzinger, geboren 3 nov. 1839, overle-

den 5 jan. 1915.
3.   Magdalena Catharina Matzinger, geboren 8 jan. 1842, 

overleden 16 mei 1843.
4.   Magdalena Catharina Jacoba Matzinger, geboren 28 

dec. 1847, overleden 20 juni 1887. 
  Magdalena Catharina Jacoba was ongehuwd; zij ver-

maakt f 100 aan haar nicht Magdalena Catharina Jacoba 
Hackenberg, de rest aan haar moeder.

VIIIg. François Cornelis Matzinger, geboren 27 dec. 1811, han-
delaar in manufacturen, overleden 21 juli 1882; trouwt 
Krabbendijke 10 dec. 1836 Jacomina Henderika de Graag, 
geboren Krabbendijke 8 dec. 1813, overleden 12 april 1870, 
dochter van Samuel de Graag en Johanna Pietronella van 
der Hout. 

 François Cornelis laat bij zijn overlijden een vermogen na 
van f 28743, o.a. omvattend het door hemzelf bewoonde 
dubbele huis met winkel aan de Langendelft (A 90-91), ge-
schat op f 6000, en vijf andere huizen (samen geschat op 
f 11100). Was in 1847/49 lid van het Kerkelijk Armbestuur 
en van de Kerkenraad der Hervormde gemeente, en lid van 
de Vereeniging tot het Bezoeken der Armen binnen Mid-
delburg. Hij was diaken in 1848, 1850 en 1852. Naast al zijn 
beslommeringen was hij gedurende meer dan 20 jaar orga-
nist van de Koorkerk te Middelburg, tot vlak voor zijn dood.

 Jacomina Henderika vormde een tweeling met Maria Cor-
nelia de Graag (overleden in Krabbendijke op 2 februari 
1814). Jacomina Henderika beviel op 15 april 1838 van een 
levenloze dochter (Anna).

 Na de dood van François Cornelis ging het met de familie 
snel bergafwaarts: twee van zijn zoons, Samuel en Jan Ja-
cobus, stonden zo bij hun vader in de schuld dat bij de erfe-
nis hun schuld werd teruggebracht tot het bedrag van hun 
erfdeel (dat kon toen kennelijk nog!). Zij waren daarmee 
van hun schuld af maar erfden niets. 
Uit dit huwelijk: 
1.   Johannis Matzinger, geboren 5 mei 1839, overleden 6 

mei 1839. 
2.   Johannis Matzinger, geboren 19 okt. 1840, overleden 7 

jan. 1917.



Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 6  –  201 

Noten
1 In de achttiende en negentiende eeuw werd onze familienaam op veel verschil-

lende manieren verbasterd; daarvan is “Matsinger” de meest voorkomende, 
maar in Brugge komt zelfs “Matsegeer” voor! Alle van de standaard afwijkende 
vormen zijn door mij tussen aanhalingstekens gezet.

2 W.J. Hinke, Pennsylvania: The German influence in its settlement and develop-
ment, Lancaster 1920.

3 De akten spreken van “Germania”, maar de Elzas, sinds 1681 door Frankrijk 
bezet, werd toen nog veelal als Duits gebied beschouwd.

4 Het krantje dat ik in 1956 tussen familiepapieren had gevonden was een exem-
plaar van dit maandblad.

5 Het Zeeuws Archief vermeldt hem onder de naam “Mutzinger”, maar dat is dui-
delijk een leesfout: de a is inderdaad half open (zie de afbeelding in de tekst).

6 Op het internet wordt hij abusievelijk “Louis” genoemd.
7 In de lijsten van militairen uit de 18e eeuw komt hij niet voor, tenzij met de Lo-

dewijk Matainge uit het Regiment Van Dopff in werkelijkheid (Johan) Lodewijk 
Matzinger bedoeld is. Zo’n verschrijving is niet uitgesloten, maar aangezien 
Mataigne een in de zuidelijke Nederlanden vaker voorkomende naam is lijkt dit 
onwaarschijnlijk.

8 Curieus is, dat ook de Johannes uit Middelburg tot plaatsvervangend rechter is 
benoemd. Je vraagt je af of de twee neven dat van elkaar geweten hebben...

9 De publicaties die de Rats- en Suppleanten-benoemingen vermelden spreken 
ook steeds van Mazinger; misschien schreef de familie haar naam toen zo en 
was dit geen slordigheid van Veith.

  Johannis kreeg een i in zijn naam omdat zijn ouders er 
ten onrechte van overtuigd waren dat Johannis de Zwit-
serse schrijfwijze is. Johannis was vanaf 20 mei 1878 
vennoot in de handel in manufacturen van zijn vader; 
na diens dood zette hij het bedrijf voort maar al in 1886 
wordt hij winkelbediende genoemd genoemd, later (van-
af 1890) kantoorbediende. Hij heeft dus uiterlijk 1886 de 
handel in manufacturen van de hand moeten doen. 

  Johannis was Waals hervormd, werd in 1873 “diacre hors 
de charge” in de Waalse kerk. 

  Johannis was mijn overgrootvader, via mijn grootvader 
François Cornelis (Frans, 1884-1953, officier-machinist 
bij de Koninklijke Marine, later hoofdingenieur bij de 
KMS De Schelde in Vlissingen) en mijn vader ir. Johannis 
Gerardus (John, 1908-1944, leraar aan de MTS in Haar-
lem).

3.   Johanna Petronella Matzinger, geboren 18 sep. 1842, 
overleden Amsterdam 13 dec. 1901. 

  Johanna Petronella wordt in de successiememorie van 
haar vader (1882) genoemd als ongehuwd en woonach-
tig te Middelburg. Als legaat verkrijgt zij het huis op de 
Dam (F 5) in Middelburg, geschat op f 2.500 (tegen in-
breng van een haar eerder toegekend contant bedrag 
van f 2.000). 

  Zij vestigt zich, als Johanna Pieternella, op 19 november 
1889 in Amsterdam. Johanna Petronella’s overlijdensad-
vertentie wordt ondertekend door haar vriendin, Wed. 
P. van Limmik-Borghorst te Amsterdam, in wier huis zij 
was overleden. Johanna Petronella was bij haar in dienst 
als “gezelschapsjuffrouw”.

4.   Anna Matzinger, geboren 28 april 1844, overleden 30 
nov. 1874.

5.   Samuel Matzinger, geboren 8 nov. 1846, overleden Am-
sterdam 27 feb. 1893.

  Samuel neemt in 1872 een handel in manufacturen 
over van A. Beverland, gevestigd aan de Markt, maar 

10 Daaronder ook een Jacob Matzinger uit “Martelen”, Zwitserland, in 1830-37 
soldaat bij het eerste bataillon der twaalfde afdeeling infanterie, gelegerd te 
Breda; deze trouwde met Maria Speldenbrink uit Velp, bij wie hij drie kinderen 
kreeg, waarvan er twee jong stierven en de derde, Jacob, in 1865 sneuvelde als 
soldaat (sappeur 1e klas) in Oenarang, Nederlands-Indië. In 1863 stierf ook een 
Johannes Matzinger uit Rüdlingen als soldaat in Soerabaja.

11 J.C. Favez (ed), Nouvelle Histoire de la Suisse et des Suisses, Lausanne 1982, t. 
II, p. 100-101.

12 In de VS-volkstelling van 1880 komen er 86 Matzingers voor: elf geboren 
in Zwitserland, negen in Duitsland, zes in Tsjechië, een in Frankrijk; de rest 
is geboren in de VS. In de VS-volkstelling van 1930 is het aantal Matzingers 
gegroeid tot 272! De Social Security Death Index noemt voor de periode 1963-
2008 166 Matzingers. 

13 Dit alles op de website www.zurfernsicht.ch/tng/ , waarin de genealogie van 
de families Müller, Meyer, Rahm en Schlatter wordt behandeld, plus van enige 
aanverwante families, waaronder de Matzingers. Dit is een van de fraaiste 
genealogische websites die ik ken, met o.a. pop-ups voor alle relevante docu-
menten. 

14 De meest volledige stamboom van Matzingers uit de Elzas, met meer dan 
driehonderd naamgenoten vanaf 1584, is te vinden op de GeneaNet-pagina van 
Laurent Matzinger (lmatzinger).

15 Zie de de GeneaNet-pagina van de auteur (matzi006).

in 1878 woont hij al weer bij zijn ouders. In 1884 vestigt 
hij zich als kantoorbediende in Amsterdam. Hij trouwt 
daar met een dertien jaar oudere vrouw (Kaatje van der 
Plank, ook uit Middelburg) en zwerft van huis naar huis 
tot hij in 1893 berooid overlijdt.

6.   Jan Jacobus Matzinger, geboren 22 dec. 1847, overle-
den 1 maart 1924.

  Jan Jacobus volgt in 1864-65 de opleiding voor heel-
kunde aan de geneeskundige school te Middelburg, 
maar maakt die opleiding niet af. Hij woont van 1867 
tot 1869 in Bladel, om het sigarenmakersvak te leren. 
Terug in Middelburg richt hij in april 1881 met Johan-
nes Susenaar een vennootschap op (J.J. Matzinger 
en Compagnie) voor de fabricage van en de handel in 
tabak en sigaren; deze gaat echter in oktober 1882 al 
failliet, evenals Jan Jacobus zelf. Hij heeft later een si-
garenzaak aan de Lange Delft; deze wordt na zijn dood 
voortgezet door H.J. Nieuwenhuis. 

7.   Adriaan Matzinger, geboren 7 mei 1852, overleden 10 
maart 1853.

VIIIh. Johannes Matzinger, geboren 14 juli 1817, boekhouder, 
overleden 26 sep. 1882; trouwt 12 juni 1850 Louiza Jaco-
mina van Ockenburg, geboren 9 sep. 1826, overleden 28 
maart 1897, dochter van Adriaan Jan van Ockenburg en 
Klara Louiza Reuze.

 Johannes was klerk bij de provincie Zeeland. Woont in 
1847/49 aan de Rouaansche kaai, in 1874 aan de Sint Jans-
straat (I 99a). Is dan “adjunct-boekhouder in de bank van 
leening”. In 1878 woont hij op hetzelfde adres, is dan “eerste 
klerk ter provinciale griffie”. In 1847/49 wordt hij genoemd 
als lid van de Vereeniging tot het Bezoeken der Armen 
binnen Middelburg. Hij was diaken van de Hervormde ge-
meente in 1853 en 1856. Het huwelijk bleef kinderloos.

 Louiza Jacomina woont in 1888-93 aan de Houtkaai (H 109), 
1895 aan de Markt (I 12), 1897 aan de Langendelft (H 25).
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Zelfs Abraham de blinde, Doove Lijp, Crabbeschijter, Klootje en andere smous-
sen waren van de partij. De immigratie uit Duitse gebieden over de laatste vijf 
eeuwen naar de Nederlanden bedraagt naar schatting zo’n vijf miljoen stuks, 
waarbij dubbeltellingen van mensen die vele zomers achter elkaar naar het rijke 
westen trokken, daarvan moeten worden afgetrokken. En zoals bij alle nieuwe 
stromen vreemdelingen waren en zijn in de eerste twee generaties crimine-
len zonder vaste patronen, woonplaats en werk oververtegenwoordigd in de 
misdaadcijfers. Het is daarom niet zo moeilijk ook in de rijke Noord-Holland-
se oud-rechterlijke archiefbronnen1 de volgende individuen en ‘compagnie’ te 
voorschijn te toveren.

Op het slechte pad

‘Fameuse, vagabondeerende dieven-in-compagnie’ 
uit Duitsland in Haarlem in 1740

JOS KALDENBACH

Stadhuis van Haarlem. Het schavot 
is zichtbaar voor de uitbouw, met 
in de topgevel van de uitbouw het 
beeld van Vrouwe Justitia. De aqua-
rel is van de hand van Cornelis van 
Noorde (1731-1795), gemaakt circa 
1770. Noord-Hollands Archief, col-
lectie Kennemerland 53000489M.
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Levi Abrahams, alias Lijp Diersem, 25 jaar jong, geb. te Hes-
sen- Cassel, gehuwd of samenlevend met zijn bijzit Hendrik-
je Jans, alias Fisone, uit Alstedde in Tecklenburg, en haar 
dochter Saartje/ Sara Jurriaens, alias Clarisse, 16 jaar jong, 
geboren te Amsterdam2, werden op 12 april 1740 door de 
Schout voor de rechtbank van Haarlem beschuldigd van veel 
diefstallen en inbraken in groepsverband en streng bestraft. 
De moderne, menselijkere bestraffingen kwamen pas later, 
tegen de Franse tijd. 

De tientallen pagina’s die deze rechtszaak beschrijven, zijn 
keurig over deze drie verdachten verdeeld en bevatten dus 
veel herhalingen. De klerk werd tenslotte ook maar per regel 
betaald. Deze teksten zijn daarom zonder storende herha-
lingen getranscribeerd.

“De Wel E.D. Heer Aelst van der Hoolck de Bruijn, Hooft Offi-
cier deeser Stadt, R.O [Ratione Officii, ambtshalve], Eijsser 
in Cas Crimineel [strafzaak]
Contra Hendrikje Jans, alias Fisone, oudt zoo zij segt, om-
trend 40 jaaren en geboortig van Alstedde, jeegenwoordig 
hier,
Den Heer Eijsscher doet zeggen ende ’t is de waarheijd, dat 
sij gevangene met nog een ander vrouwspersoon die haar 
doghter was, nevens een manspersoon die voorgegeeven 
wierd haare man te zijn en die zeijde Levi Abrahams alias 
Lijp Diersem te zijn genaamd, in de maand October des 
voorleeden jaars 1739 met een ander vrouwspersoon, haar 
doghter Sara Jurriaens, alias Clarisse, 16 jaar jong, geboren 
te Amsterdam, binnen deese stad geapprehendeert zijnde, 
ende deselve ieder afsonderlijk iteratieve maalen geeexa-
mineert weesende ten overstaan van haar E.D. Agtbare de 
Heeren Scheepenen deeser Stadt deselve ieder afsonder-
lijk iteratieve maalen geeexamineert weesende, zij gevan-
gene, zoowel als deselve haere medegevangenen heeft 
bestaen, om door meenigvuldige contradictien en variatien 
alsmeede door ’t stellen en voorgeeven van onmogelijkhee-
den zoo ’t moogelijk was geweest, den Regter te misleijden 
en haar zelve van haere welverdiende straffen te bevrijden.

Dat ook wanneer haar ... geexamineert weesende, ende der 
zelver responsiën [antwoorden] waren bevonden zoodanige 
excessive contradictien [tegenstrijdigheden], selfs indife-
rente [onverschillige] zaaken desen dat heer Eijsscher zig 
hadde verbout [van mening was], dat zij gevangene en haare 
voornoemde meedegevangenen welligt aan swaare misda-
den schuld zouden kunnen zijn, en dat den Heer Eijsscher 
zig derhalve verpligt hadde gevonden, daaromtrend nadere 
recherches te doen, dat ’t zelve geschied zijnde, ook wel is 
geweest van dat effect, dat door verdachten, geconfineer-
dens [gevangen zijnde] aan haar gevangene en gemelde 
haar twee meedegevangenen niet alleen souden aangesegt 
meenigvuldige diefstallen, maar ook aan haar gevangene en 
voornoemde Levi Abrahams diverse huijsbraaken.

Dat zij gevangene met haar meedegevangenen daarop mee-
de een en ander maal zijnde geexamineert, hoe langer hoe 
meerder in hunne responsiven [antwoorden] op eene onge-
looflijke wijse hebben gevarieert, haar zelven en malkande-
ren gecontrarieert [tegengesproken] en haar met notoire 
onwaar- en zelfs onmogelijkheeden beholpen; erkennende 
alleen geen vaste woonplaatse te hebben, maar van den 
eene plaatse na den anderen te hebben gevagabondeert, 
zonder egter in staat te zijn op eene behoorlijke wijse van 
haare costwinninge te doen blijken. En voor ’t overige op ’t 
hardnekkigste te ontkennen, wat haar wierd aangesegt, en 
zelfs de persoonen van haare beschuldigens niet willende 
kennen, schoon een van deselve zoodanige omtrend haar 
gevangene waar bevonden reeden van kennis te doen ge-
geeven, die niet anders als van hier met het welbekende kon 
worden genooten.

Dat hij Heer Eijsscher ter zaake van de hardnekkigheid van 
haar gevangene en derzelver voorzegde meedegevange-
nen door meerdere examens niets anders hebbende zig te 
winnen dan deese zaaken door den E.D. zaken contradictie 
[tegenspraak] als verder te bron ... uteeren [?] daar eindelijk 
ook was gecondsen [?] lange geweest van welgemelde haar 
Edel Agtbaren versoecken, dat zij gevangene ende de voor-
noemde haare meedegevangene Levi Abrahams zouden 
werden gebragt ter scherper examen, ende dat hetzelve aan 
den heer Eijsscher geaccordeert geweest ende in het werk 

De Crimineele Rolle (ORA 3111-55-8)
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gestelt zijnde, zij gevangene vervolgens dan ook buijten 
pijn ende banden van ijser ende zig vrijwillig hadde gecon-
fesseert [bekend] ende beleeden, dat zij alle het vorige door 
haar geconfesseerde met den meervoudige veranderingen 
en tegenstrijdigheeden, zoo van tijd tot tijd maar hadden ge-
segt volgens afspraak en overlegh tusschen haar gevangene 
en gemelde haare meedegevangenen te vooren gemaakt en 
ons, dat zij bang was, alzoo haar eerste man alhier was ge-
reght en omdat sij ook praet gedaan hadde. 

Dat sij gevangene wijders heeft erkend wel te kennen alle de 
persoonen, door welke aan haar gevangene diverse feijten 
waren aangesegt, dat ’t ook dienvolgende waar was, dat sij 
eenigen tijd met Engel Reinierse (altans geconfineerde [ge-
vangene] tot Rotterdam) hadde geloopen en dat zij was ge-
weest desselfs bijzit.

Dat haare eerste man Knolletje was genaamdt geweest 
en over eenige jaaren hier tot Haarlem was geregt. Dat als 
verders sij gevangene vrijwillig heeft beleeden, dat zij over 
eenige jaaren tot Dordrecht in hegtenisse geweest en ge-
geesselt is en dat sij, zoo sij niet beeter weet aldaar de naam 
van Ageda hadde opgegeeven. 

Dat meede sij gevangene omtrend het jaar 1726 oft 1727 met 
vijff persoonen, waarvan zij segt alleen te kennen Jan de Zeef 
en eenen van Tichel was geweest buijten de Nieuwe Schans bij 
Grooningen op de wegh na Bonde, dat die vijff persoonen al-
daar doen een huijsbraak hebben gedaen, en dat sij gevangene 
doen door deselve zouden zijn gedwongen om ondertusschen 
op schildwagt te staen, dat zij ook van ’t zelve gestoolen goet 
heeft genooten, zonder te kunnen seggen, hoeveel ’t was ge-
weest, maar dat zij gevangene daarvoor een paar schoenen en 
een stuk broodt hadde gekogt.

Dat voorts sij gevangene omtrend ses jaaren geleeden met 
den voornoemde Engel Reinierse is geweest aan de Leijd-
sendam bij een klopje, en dat dezelve Engel aldaar hadde 
gestoolen eenige sergie [serge, zachte wollen stof], dog dat 
zij gevangene voorgeeft de vrouw te hebben willen waar-
schouwen met haar toe te roepen, maar dat hij Engel haar 
de mond toehielt, dan dat zij gevangene van die sergie een 
rok gedraagen heeft, en dat het overige door Engel verkogt 
en verteerd was. 

Dat verders uijt deselve haar gevangenens vrijwillige ge-
daane confessie [bekentenis] blijkt dat sij gevangene over 
vier jaaren tot Rotterdam bij een zilvercooper was gelo-
geert geweest zonder haar kinderen, dat zij aldaar van zee-
kere Johanna Biesschelingh des anderen daags ogtens was 
uijtgeweest en gekoomen in een winkel die open stond, van-
waar zij een stukje catoen van vijf á zes ellen hadde meede-
genoomen, en deze zij ’t zelve aan eene Simon in Den Haage, 
wiens naam zij segt niet te weeten, hadde vercogt voor een 
daalder.

Dat ook zij gevangene omtrend vier jaaren geleeden van 
den meergenoemde Engel Rijnierse en haar groote zoon 
Jan Arendse was geweest tot Hellevoetsluijs, ende dat zij 
gevangene aldaar uijt zeekere herbergh hadde gestoolen 
twee zilveren vorken die zij uijt een beslag- ofte eetenspot 
hadde gekreegen, en welke haar gevangene door hem Engel 
Rijnierse soude zijn ontwrongen.

Dat meede sij gevangene omtrend vier jaaren geleeden tot 
Zwartewael een zilver ijzer met goude stiften heeft gestoo-
len, en dat Engel Rijnierse met sijn neeff Piet van den Berg 
dat ijser met de voorgemelde vorken tot Rotterdam hebben 
verkogt, dog dat sij gevangene daarvan niets hadde genoo-
ten.

Dat al vorder zij gevangene buijten pijn en banden van ijser 
vrijwillig heeft beleeden dat zij in ’t jaar 1736 tot Amersfoort 
in hegtenisse is geweest met haar dogter, de jeegenwoordi-
ge meedegevangene Sara, een dienstmeid, Hester genaamd, 
die geweest was een hoer van haar oudste zoon Jan Arendse 
alias Reijnhout, ende dat sij gevangene aldaar ook was ge-
geesselt, dog (zoo sij voorgeeft) niets gedaen hebbende.

Dat ook zij gevangene op den 14e April 1736 met haar 
schoondogter Hester en Mozes Levi van Lovente is geap-
prehendeert [gearresteerd] geweest tot Enkhuijsen, dat 
haar gemelde dogter (zoo sij gevangene meend) doen hadde 
opgegeven genaamt te zijn Douanier, dat deselve hare dog-
ter uijt zeeker huijs buijten Enkhuijsen heeft gestoolen een 
stuk damast, een stuk neeteldoek en vier stukken cits [bont 
bedrukt katoen, oorspronkelijk uit India], dat deselven haere 
dogter alsdoen is gegeesselt, en dat sij gevangene daar met 
een brief op de borst had te pronk gestaen.

Begin van het verslag van de rechtzaak tegen Hendrikje Jans
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Dat voorts zij gevangene over een jaar drie á vier met Ba-
rend Hanse en een soldaat (wiens naam zij gevangene voor-
geeft niet te weeten ende welke zijde ‘t te hebben gehouden 
met haar gevangenens halve suster, die Lingene ofte ook 
wel Marij genaamd was, en met dewelke Engel Rijnierse ook 
heeft verkeerd) te Delft is geweest en gelogeert heeft bij 
een vrouw, Heijntje genaamd, aan de Gebr…[ ?] de Meulen 
, dat zij alsdoen haar teegenswoordige man niet hadde: dat 
den gemelde Barend en die soldaat uijt ’t huijs zijn gegaan 
om eenig Brabands gelt te wisselen, dog dat zij gevangene 
’t huijs was gebleeven, dat zijlieden onder ’t wisselen van 
dat gelt eenig gelt hebben weeten te steelen, ’t welk zij 
hebben thuijs gebragt, beneevens een groote witte kaas, 
dat zij eenig gelt en die kaas aan haar gevangene hebben 
willen geeven, dog dat sij gevangene (zoo sij zegt) die heeft 
gewijgert en dat sij verder niets zouden hebben uijtgenoo-
ten, maar deselve Barend weggeloopen, sij gevangene na 
Leijden vertrokken en de soldaat gevangen genoomen is.

Dat ook kort na die tijd zij gevangene met den voornoemde 
Barend Hanse is geweest buijten Den Haag op de Scheeve-
ningse Wegh bij ’t Tolhek, dat deselve Barend Hanse aldaar 
(in) een boerenhuijs is gegaan en daaruijt heeft gestoolen en 
uijtgebragt een goude reinnaalt, een paar zilvere gespen en 
een ringh.

Dat sij gevangene verders in ’t jaar 1737 tot Amsterdam 
in hegtenis is geweest, dat zij aldaar de naam vam Soseke 
hadde opgegeven, dat Jan de Seeff haar daar wel hadde be-
schuldigt, dog dat sij zoo sij segt) niets hadde gedaan.

Dat nog sij gevangene in ‘t’begin van ’t voorgaende jaer tot 
Delft is geweest met Levi Sanders en die andere smous 
[jood, hier ook negatief?], die zij gevangene meede tot Beu-
sichum heeft gesien en die hier zitt, dat die twee smoussen 
zonder dat zij gevangene segt te weeten dat er meer bij 
zouden sijn geweest in huijs zijn gegaen en daaruijt hebben 
gestoolen eenige hemdrokken en borstrokken met zilvere 
knoopen, terwijl sij gevangene op schildwagt stond, en dat 
sij gevangene ook daarvan wat heeft genooten, dog zonder 
te weeten hoeveel.
En dat meede nog sij gevangene als vooren heeft geconfes-
seert, dat zij tot Blijswijk ook is geapprehendeert [gearres-
teerd] geweest (zoo sij segt) omdat zij agter ’t landt liep. 

Dat wijders sij gevangene nog ten alleruijterste is suspect 
van bij nog meenigvuldige andre dieverijen, huijsbraaken 
als anders niet alleen present te zijn geweest, maar ook die 
zelfs meede te hebben gevoert ofte helpen uijtvoeren, als 
ook op nog meenigvuldige andre plaatsen in hegtenisse te 
zijn geweest en gegeesselt te zijn, schoon zij daarvan niets 
heeft willen bekennen.

En dat ’t dus alomme const(at)eerende, dat zij gevangene, 
zoo niet al van jongs op, tenminste zeedert een groote reex 

van jaaren met vagabonden en dieven omgegaen en als in 
een compagnie met deselve alomme omgesworven hebben-
de, mitsgader deselve, zoo niet in alle, immers verscheijdene 
occasien [gelegenheden] de behulpzaame hand gebooden en 
ook zelfs daarinne de hand gehad, en daarvan geparticipeert 
hebbende, gevolgelijk zij gevangene niet anders kan werden 
geconsidereert te zijn, en al voortgang geweest zijn [?] dan 
een befaamde landloopster en dieffegge die door haare ver-
scheijde bekoomene straffen niet alleen daarvan niet heeft 
afgelaten, maar in tegendeel daarinne gecontinueert en als 
is verhart geworden.

Alle welke eerst hartnekkige ontkenningen en (waare het 
moogelijk geweest), gepremediteerde [voorbedachte] mis-
leijdingen van den regter en naderhand door haar gevangene 
geconfeseerde [bekende] meervoudige diefstallen, adsis-
tentien bij huisbraaken, diverse detentien en bekoomen 
straffen zonder beeteringe van haar gevangenens gedrag en 
leeven zaaken, zoude die in een land, daar de justitie vigeert 
[geldig is], niet en kunnen werden geleeden, maar anderen 
ten exempele ten allen ... revocatie [herroeping] behooren 
te werden gestraft, zoo concludeert den Heer Eijsscher R.O. 
Eijssch die uijt den naam ende van weegen haar E.D. Heeren 
Groot Mogenden de Heeren Staaten van Hollandt en West-
vrieslant, dat zij gevangene ingevolge ’t gestatueerde bij ’t 
wet van Welgemelde haar E.D. Grootmogenden van den 19e 
Maart 1614 zal werden gecondemneert [veroordeeld] te wer-
den gebragt op het schavot, staande voor ’t raadhuijs deeser 
stad, alwaar men gewoon is crimineele justitie te doen, ende 
aldaar door den scherpregter te werden gehangen aan een 
houte galge, ende met de koorde te werden gestraft, dat de 

Slot van het vonnis geveld over Hendrikje
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doot navolgt: dat voorts haare gevangens doode lichaam 
eenigen tijd alzoo ten toon gehangen hebbende, door de 
scherpregter daarvan weederom zal worden afgenoomen 
ende gebragt na ’t Galgevelt buijten deese stad, om daar 
weederom te werden opgehangen aan een steenen galge 
en door ’t gevogelte ende lught te werden verteert ende 
geconsumeert, en dat laatselijk zij gevangene ook zal wer-
den gecondemneert in de costen en misen van justitie, haar 
apprehentie ende detentie met de gevolgen ende aankleven 
van dien.”

De tweede verdachte verging het net zoals Hendrikje: 
“ Wel E.D. Heer Aelst van der Hoolck de Bruijn Hooftoffi-
cier deeser stad, R.O. Eijscher in Cas Crimineel [strafzaak] 
Contra Levi Abrahams, alias Lijp Diersem, geboortig (zoo hij 
segt) uijt Hessen-Cassel, oud 25 jaren ... {zie de aanklacht bij 
Hendrikje Jans} ... Den Heer Eijsscher ... hadde verbeeld dat 
hij gevangene en zijne voornoemde meedegevangenen wel-
ligt aan swaare misdaden schuldig zouden kunnen zijn, ... hij 
gevangene en zijn tweede gevangene desselfs vrouw oft bij-
sitt ... ter scherper examen ... vrijwillig hadden geconfeseert 
ende beleeden, dat zij bekenden de kost te hebben gewon-
nen met beedelen, kruijen en salff te verkoopen, en ook met 
steelen ... dat hij zelff de persoonen van sijne beschuldigers 
niet willende kennen ...

Dat hij gevangene wel kende Lamme Hertog, Sevag Roeters, 
Levi Sanders, Abraham de blinde oft Froom Blinden3, Sijmen 
Crabbeschijter, Jisig/Sisig, en nog van aansien Lijser, allen 
fameuse dieven.

Dat voorts hij gevangene nog als vooren heeft bekend, dat 
hij een jaar oft drie oft vierdehalff [3½ ] met zijne jegens-
woordige meedegevangenen heeft geloopen; en dat hij 
gevangene op de Middelburgse kermis van ’t jaar 1738 ge-
weest zijnde met Samuel Klootje, hij wel heeft gehoord, dat 
Sevag Roeters alias Rooije Sevag, de Sterkeman zijn soon, 
Lemmeltje en Lamme Hertog aldaar op zeekere naght met 
malkanderen waaren geweest in de Corte Vile aan ’t huijs 
van een winkelier, en dat sij aldaar zouden hebben gebroken, 
zoodanig dat de luijden daarvan wakker wierden, ende alarm 
maakende, sij gestoort wierden, dogh dat hij gevangene (zoo 
hij voorgeeft) daar niet bij was geweest.

Dat wijders hij gevangene ruijm een jaar geleeden met de-
zelve Sevag Roeters, Jesig Kattepoot, de Sterkeman sijn 
zoon, Doove Lijp en Eliff zijn geweest tot Delft, en dat zij 
alsdan op een zeekere graft aan een huijs sijn geweest, daar 
de voornoemde Sevag een lade booven de luijff heeft opge-
maakt, en dat hij gevangene op schildwagt heeft gestaen, 
dog dat sij door de wachts gestoort werdende, de Sterke-
man zijn zoon in ’t waater sprong, om te ontkoomen, en dat 
hij gevangene zig bij de Rotterdamse Poort met een touw 
buijten de stad heeft gelaaten, en ’t zoo meede is ontkoo-
men.

Condemneeren hem [net als bij Hendrikje Jans] om te 
worden ... gehangen ... ten toon gestelt, verteert ende ge-
consumeert, etc ...
17 17/4 40 Gallé als procureur doet in desen als in de voor-
gaande saken”.

Tegen de derde, jongste, verdachte is als volgt recht ge-
sproken:
[idem als bij de vorigen] ... “Sara Jurriaens, alias Clarisse, 
oud zoo zij zegt 16 jaaren, geboortig van Amsterdam2, jee-
genwoordig gedaagde ...

Rechters E. D. Heer Aelst van der Hoolck de Bruijn, Offi-
cieren deeser Stadt, R.O., Eijsser in Cas Crimineel [straf-
zaak]. Den Heer Eijsscher doet zeggen ende ’t is waar, 
dat sij gevangene in de maand October des voorleeden 
jaars 1739 met haare moeder Hendrikje Jans alias Fiso-
ne, ende eene Levi Abrahams, alias Lijp Diersum, binnen 
deese Stad geapprehendeert zijnde, ende verscheijden 
maalen ten overstaan van haar E.D. Agtbare de Heeren 
Scheepenen deeser Stadt geeexamineert weesende 
in denselve responsieven waren bevonden zoodanige 
excessieve contradictien [tegenspraken], zelfs indife-
rente [onverschillige] zaaken, dat de Heer Eijsscher zig 
derhalve verpligt hadde bevonden, daaromtrend nadere 
recherche te doen; dat ’t zelve geschiet zijnde, ook wel 
is geweest van dat effect, dat door verscheijdene gecon-
fineerden [gevangenen] aan hem gevangene, en gemelde 
twee medegevangenen heeft bestaen [gemeend], om 
door meenigvuldige contradictiën en variatien alsmeede 
door ’t stellen en voorgeeven van onmogelijkheeden zoo 
’t moogelijk was geweest, den Regter te misleijden en 
haar zelve van haere welverdiende straffen te bevrijden.

Dat ook wanneer haar door Engel Rijniersse, gedetineer-
de van de E.D Agtbare Geregte van Schieland in Judicio 
is aangesegt geworden, dat zij gevangene omtrent vier 

Begin van het verslag van de rechtzaak tegen Sara Jurriaens



Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 6  –  207 

jaaren geleeden met haar moeder en broeder Corne-
lis, als ook met hem, Engel Rijniersse, was geweest tot 
Hellevoetsluijs, dat door haar moeder aldaar uijt een 
zeeker Huijs waaren gestoolen twee zilvere vorken, dat 
zij gevangene in het jaar 1736 met dezelve haare moeder 
tot Amersfoort was gegeesselt over ’t steelen van een 
tas, dat ook zij gevangene met haare moeder omtrent 
Delft op de wegh na Schipluij in een boerenhuijs was in-
gesloopen en aldaar gestoolen hadde twee broeken met 
zilveren gespen, een gouden waapenring en eenig gelt en 
twee hemdrocken met zilveren knoopen, en dat hij Engel 
Reijnierss die ring tot Rotterdam hadde verkogt, en [zie 
verder bij moeder Hendrikje] ...
Dat ook zij gevangene met haare moeder omtrent Delft 
op de wegh na Schipluij in een boerenhuijs was ingesloo-
pen en aldaar gestoolen hadde twee broeken met zilvere 
knoopen, een goude waapenring en eenig gelt, en twee 
hemdrocken met zilvere knoopen, en dat hij Engel Rij-
niersse die ring tot Rotterdam hadde verkogt en de hem-
trokken gedraagen.

Sij gevangene heeft bestaan niet alleen alle ’t zelve te ont-
kennen, maar ook voor te geeven, van zelfs geen kennisse 
aan de voornoemde Engel Rijniersz. te hebben. Dat niette-
min uijt de confessie van haar gevangenes moeder en van de 
voornoemde Levi Abrahams const(at)eerde, dat deselve En-
gel Rijniers een jaar drie á vier met haar gevangene en haar 
moeder heeft geloopen, ’t diengevolge ook overtuijgende 
const(at)eert, dat zij gevangene teegen haar beeter weeten 
aan niet alleen deselve ontkentenis van hem niet te kennen 
heeft gedaan, maar dat ook bovendien uijt ’t geconfesseerde 
[bekende] van haar gevangene bij confontratie tegens haare 
moeder in’t laaste over haar gevangene gehouden examen 
blijkende is, dat zij gevangene buijten pijn en banden van ijzer 
sulx vrijwillig heeft beleeden, dat haar vaader was genaamd 
geweest Knolletje, maar dat haar egter bekent was, dat hij 
hier tot Haarlem was geradbraakt, dat ook zij gevangene 
met haare gemelde moeder tot Amersfoort in hegtenisse 
was geweest, dat haar moeder aldaar was gegeesselt, dog 
dat haar gevangene (zoo zij voorgeeft) aldaar niets was ge-
daan, dat meede zij gevangene met haare moeder en oudste 
broeder tot Amsterdam in hegtenisse was geweest en haar 
moeder aldaar voor ses jaaren gebannen, dog haar almeede 
(zoo zij zegt) niets gedaan, dat zij gevangene in Den Haage 
niet in hegtenisse zoude zijn geweest, maar wel haare voor-
noemde moeder, die aldaar uijt het Laminetje Groen was ge-
haalt, dog niet gestraft was;

En dat gevolgelijk uijt alle ’t zelve genoegzaam te presumee-
ren (veronderstellen) is, dat alle ’t gunt door de voornoemde 
Engel Rijniersse aan haar gevangene in Judicio is aangesegt, 
de waarheijd is, en wel te meer, nadien ook uijt de confessie 
van haar gevangenes moeder blijkt, dat de diefstal tot Hel-
levoetsluijs door haar ook is begaan, met de verandering al-
leen dat het was geweest niet uijt een Predicants huijs, maar 
uijt een herberg.
Dat ‘t alzoo const(at)eerende, dat sij gevangene hardnek-
kiglijk bij ’t negeeren van ’t zelve geval, en van meer anderen, 
waarvan sij suspect is, teegens alle waarschijnlijkheid aan is 
blijven persisteeren (volharden), dog dat sij gevangene is een 
Landloopster, die van den eene plaatse na den anderen met 
haare voornoemde moeder heeft loopen vagebondeeren, 
zonder eenigh voldoende ... [zie bij haar moeder Hendrikje 
Jans].

[linker kolom] 17 2/12 40 Gallé doet in desen als in al voor-
gaande saken.

Schepenen der Stadt Haarlem den crimineelen Eijsch 
ende conclusis van ... op ende jegens de gevangene in 
deze gedaan ende genomen, gehoort, mitsgaders des ge-
vangenen vrijwillige confessien [bekentenissen] en den 
Heer Eijsschers ingewonnen informatien tot verificatie 
van den Eijsch en Judicio overlegt, hebbende gesien;
Doendt regt uijt naam ende van wegen haar Edele Groot 
Mogenden, de Heeren Staten van Holland en West- Vries-
lant, condemneeren haar gevangene te werden gebragt 
op het schavot, staende voor het raadhuijs dezer stadt, 
alwaar men gewoon is criminele justitie te doen, ende al-
daar door den Scherpregter aan een paal gebonden, en 
met roeden te worden gegeeselt.

Bannen voorts de gevangene uijt den Landen van Holland 
en West-Vrieslandt, sonder ooijt weder daar inne te ko-
men, op poene van swaardere straffe, en condemneeren 
haar gevangene in de kosten en misen van Justitie, haars 
apprehensie en detentie met de gevolgen en aankleeven 
van dien.

Aldus gearticuleert den 12e April 1740 gepronuncieert en 
geexecuteert den 15e daaraen volgens.

Schepenen verklaren de gevangene niet gegoet te zijn, 
mitsgaders dat deselve om haar hals(s)tarrig ontkennen 
niet eerder teregt heeft gestelt kunnen werden gestelt.”

Noten
1 Noordhollands Archief , index Hilarius, ORA Haarlem Schouts Criminele rolle 

3111-55-8, folio 1-9 v.
2 Waar haar doop niet te vinden is.
3 Deze Froon Blinder heette ook Abraham Salomons. Hij werd er vier jaar later 

op 21-jarige leeftijd wegens het verbreken van zijn bannissement tot 12 jaar 
werkhuis en nogmaals levenslange verbanning uit Holland en Westfriesland 
veroordeeld (zelfde bron als noot 1, folio 43 v.)
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Voor deze rubriek komen artikelen in aanmerking die iets van doen 
hebben met digitale ontwikkelingen in de genealogie of met daar-
aan gerelateerde wetenswaardigheden. 

Bijdragen kunnen per e-mail worden aangeleverd op het adres GN-
redactie@ngv.nl onder vermelding van “Digitaal”. 
    Redactie: Frits van Oostvoorn (ad interim) mmv Antonia Veldhuis.

Digitaal

Het eerste deel verscheen in Gens Nostra maart/april 2014 (nr. 3/4). Hierin noem-
de ik de algemene zoeksites voor de provincies Fryslân (Friesland), Groningen en 
Drenthe en deed een oproep voor het aan mij toesturen van soortgelijke sites van 
andere provincies. 

Suggesties voor het zoeken op het internet 
door een genealoog (vervolg) 

Inventarisatie digitale bestanden en CD’s 

Herman de Wit houdt sinds 1997 bij welke digitale bestanden 
via internet te doorzoeken en te downloaden zijn of bij de ma-
kers te koop worden aangeboden. Dat kunt u zien op zijn site 
http://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html.
In het linker kader daarvan staan de provincies met daaronder 
internet en cd-r/disk.
Aanklikken internet geeft (per plaats) een alfabetische lijst 
van digitale bestanden, die openen door op de vette tekst te 
gaan staan (pijl wordt handje). Onder NIEUW, links in de blau-
we balk in een goudkleurig kader, staan de digitale bestanden 
die de laatste tijd ter beschikking zijn gesteld, de nieuwste 
bovenaan. Rangschikking hiervan is dus niet per provincie. Bo-
venin de linker kolom onder Passagierslijsten (2e item) staan 
tientallen scheepslijsten, verdeeld over t/m 1736 en na 1736. 
In dezelfde kolom, bijna onderaan, onder Hulp, plaats en taal 

vindt u info over plaatsen in Nederland, België en Luxemburg. 
Onder Taal staan enige Latijnse woordenboeken, een Middel/
Oud-Nederlands woordenboek (de site van Hanz Meulen-
broeks) en een verzameling woorden en begrippen voorko-
mend in DTB’s (André Dumont). Handig als u woorden in aktes 
tegenkomt die u niet begrijpt. Daaronder, onder Overzicht van 
cd-roms, staat een lijst van genealogische boeken die op CD 
zijn gezet en te koop zijn. Hier kunt u ook bronnen aanmelden.
Beginners: Een aardige pagina voor de beginnende genealoog 
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is www.voorouders.net waar in zeven stappen de genealogie 
wordt uitgelegd, inclusief informatie over genealogische com-
puterprogramma’s. 

De zeven stappen: 
• begin bij uzelf, 
• kies een onderzoeksdoel, 
• kies een computerprogramma, 
• raadpleeg de Burgerlijke Stand, 
• raadpleeg de doop-, trouw- en begraafboeken (DTB), 
• zoek achtergrondinformatie 
• presenteer uw onderzoeksresultaten. 

Al deze items zijn te vinden in het menu onder Stap voor stap 
(groene balk bovenin). Rechts op de startpagina Vaak gestel-
de vragen (Faq = frequently asked questions) zoals Hoe begin 
ik met het uitzoeken van mijn stamboom? Hoe komt mijn fa-
milie aan haar naam? Heeft mijn familie een wapen? enz. Stap 
3. indrukken verbindt u door met een site waarop beschreven 
staat waarop u moet letten bij de aanschaf van een computer-
programma, met links naar gratis programma’s en naar betaal-
versies. Links (ook groene balk bovenin) verbindt u door met 
andere websites over Onderzoek, Familienamen, Organisa-
ties, Internet, Regionaal enz. 

Zoekpagina’s 

Geboorte-, trouw- en overlijdensgegevens uit de burgerlijke 
stand, doop-, trouw- en begraafboeken (DTB, voor 1811) en 
gegevens uit bevolkingsregisters kunt u doorzoeken op www.
wiewaswie.nl: Iedereen heeft een geschiedenis. Hier kan je 
zoeken in collecties van archiefinstellingen uit het hele land 
(ruim 87,5 miljoen personen uit meer dan 28 miljoen documen-
ten zitten in de database), een stamboom bouwen en infor-
matie over je onderzoek delen. Achter de schermen wordt er 
verder gewerkt, nog niet alles is ingevuld. In het zoekscherm 
Personen zoeken een naam intikken geeft achternaam, voor-
naam, patroniem, akteplaats, aktedatum en documenttype. 
Gegeven wordt het aantal documenten per provincie, uitsplit-
sing naar type akte en rol. Via Uitgebreid zoeken kunt u nog 
meer verfijnen en zoekperiode aangeven. Het is mogelijk met 
wildcards te werken. Een sterretje (*) staat voor één letter, een 
vraagteken (?) voor meerdere. Ook kan er op twee personen 
worden gezocht. Voor sommige onderdelen (scans) moet wor-
den betaald, de database wordt doorlopend aangevuld.
Groningen heeft alleen de Burgerlijke Stand (BS) ingevoerd, 
deze gegevens blijven, evenals dopen e.d., ook op www.alle-
groningers.nl staan. Fryslân (Friesland) houdt zijn BS ook op 
www.allefriezen.nl, op www.tresoar.nl blijven de dopen staan. 

Scans op deze drie sites blijven gratis. Voor akten van de BS 
via WieWasWie moet worden betaald. Mogelijk hebben ook 
andere provincie soortgelijke sites.

Het Nationaal Archief (www.nationaalarchief.nl) beheert 125 
kilometer archiefmateriaal, foto’s en kaarten. Deze zijn te 
doorzoeken op www.gahetna.nl via Collectie. Hier staan ook 
110 indexen waarin u kunt zoeken via Indexen. Dit zijn onder 
andere Krijgsraad, Suriname, Curaçao, Hof van Holland, Land-
macht, Defensie en Marine. Bij sommige items zijn foto’s ge-
voegd, zoals bij Oranjehotel Doodenboeken (strafgevangenis) 
en bij de Strafgevangenis Den Haag.
Bij Zoeken naar: een naam tikken en Enter geven. U krijgt: 
Naam van het archief, periode en aantal hits. Gevonden resul-
taten op (het aantal) 50 zetten (wel Ga geven) maakt het geheel 
overzichtelijker. Nu kunt u de gevonden indexen kopiëeren en 
in een Word (of in een ander tekstverwerkingsprogramma) do-
cument plakken. Als u daarna de link in dat document aanklikt 
(Ctrl toets ingedrukt houden) opent de betreffende index op 
de internetsite. Het? geeft hulp bij het zoeken. 

Op www.archieven.nl zoekt u in meer dan 90 miljoen beschrij-
vingen van archiefstukken, waarvan 47 miljoen personen. 
Naam invullen bij Direct zoeken in archieven en collecties 
geeft, na Zoek geven, de resultaten. Verfijnen op archief door 
aanklikken van items in de rechter kolom Organisatie. Op de 
bladzijde met vermeldingen die u krijgt klikt u op het gevonde-
ne, waarna toegang- en inventarisnummer en een korte inhoud 
verschijnen. 
Tip: Er kan ook worden gezocht op een specifiek onderwerp, 
bijvoorbeeld WIC, VOC, begraafboeken, weeskamer e.d. Ge-
woon het woord in het zoekscherm typen. U kunt zoeken met 
wildcards, een * i.p.v. een of meer letters.

Http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl geeft de opvaren-
den van de schepen van de Verenigde Oost-Indische Com-
pagnie die tussen 1700 en 1794 uit de Republiek vertrokken 
naar de Oost. De informatie komt uit de scheepssoldijboeken, 
waarvan de originele registers in het Nationaal Archief in Den 
Haag liggen. Digitaal 2997 uitreizen met 737.500 records op 
veel manieren te doorzoeken. Bijvoorbeeld op naam, schip, 
herkomst en reden van uitdienst treden. Zoeken kan met wild-
cards: een * in plaats van één of meer letters.
Het inventarisnummer en folio levert mogelijk op het archief 
in Den Haag meer info. Het DAS- en reisnr. (Dutch-Asiatic Ship-
ping, aanklikken) geeft info over de reis, kapitein en opvaren-
den.
Op de website www.gekaaptebrieven.nl staan duizenden 
epistels - door de Engelsen uit Nederlandse gekaapte schepen 
meegenomen - die eeuwenlang vergeten in een archiefkelder 
lagen. In 2011 is men begonnen deze duizenden exemplaren uit 
de zeventiende en achttiende eeuw te digitaliseren, zodat u ze 
kunt u doorzoeken op trefwoorden, waarbij u aan kunt geven 
wat voor soort schrijfsel u wilt (brief, testament, slavenlijst 
enz.) en waarin u de zoekperiode kunt opgeven. Familienieuws, 
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sollicitaties, afrekeningen, notariële aktes, slavenlijsten, zake-
lijke post en vrachtbrieven. Veel brieven van de ‘gewone’ man/
vrouw, met (een) scan(s) van het origineel. Uiteraard zijn cor-
recties welkom.
Via www.soundtoll.nl kunt u in de Sonttolregisters zoeken. 
Deze administratie van de tol die de schepen die tussen 1497 
en 1857 de Sont (zeestraat tussen Zweden en Denemarken) 
passeerden moesten betalen wordt nog verder gevuld. 

www.ellisisland.org is de startpagina van Ellis Island (Ameri-
ka), de plaats waar veel Nederlanders (en andere Europeanen) 
in de negentiende en twintigste eeuw voet aan wal hebben ge-
zet. Bij Passenger’s Last Name kunt u een naam invullen (even-
tueel aangevuld met First Name), na op Enter of Start Search 
te hebben gedrukt krijgt u de matching passenger records 
(staat in hoofdletters). De gevonden personen dus, met o.a. 
bestemming, aankomstjaar en leeftijd. Wilt u meer gegevens 
over de onderstreepte personen, dan moet u zich even (gratis) 
registreren. Ook afbeeldingen van schepen en ‘originele’ in-
schrijving zijn dan te zien.
Een verwante site is www.castlegarden.org. Hierop staan 

mensen die naar Amerika gingen in de periode 1820 tot 1892. 
Voor een deel overlapt het de site van Ellis Island, maar toch is 
hij de moeite van het openen waard. Naam intikken (eerst se-

arch geven, links boven), eventueel periode aangeven en search 
now (in hoofdletters) geven levert met wat geluk een treffer. 
Daarbij worden, na aanklikken van de gevonden naam, gegeven: 
beroep, leeftijd, sexe, aankomst, vertrekplaats, haven waaruit 
vertrokken, bestemming, plan en naam schip. In deze database 
zitten ruim 10 miljoen immigranten. 
Acht miljoen gedigitaliseerde krantensites, boeken en tijd-
schriften zijn te doorzoeken op http://delpher.nl, een website 

van de Koninklijke Bibliotheek. Ingevoerd zijn honderden kran-
ten, waaronder Suriname, bladen uit Nederlands Indië/Indone-
sië en de Nederlandse Antillen. Selecteer eerst het blok Kran-
ten.
Vergeet niet in de streekbladen te zoeken, die geven vaak per-
soonlijker details dan landelijke bladen. Staat iets niet in een 
landelijke krant, dan is er grote kans dat het wel in plaatselijke 
bladen staat. Na intikken van zoekterm(en) (en uiteraard Zoe-
ken geven) verschijnen de treffers, met in de linker kolom de 
mogelijkheid tot verfijnen op Periode (eeuw), Soort bericht, Ver-
spreidingsgebied, Krantentitel enz. Na openen van een hit kunt 
u deze inzien per Beeld, Tekst of Details. Er worden nog pagina’s 
aan dit bestand toegevoegd. 
U kunt de gehele collectie in één keer doorzoeken via Home 
(balk bovenin), na intikken zoekterm krijgt u dan de treffers per 
categorie. Het is mogelijk op voor- en achternaam te doorzoe-
ken, door deze tussen aanhalingstekens te zetten, dus bijvoor-
beeld “Antonia Veldhuis”. U kunt met wildcards (* en ? in plaats 
van één of meer letters ) werken.
Deze werken niet in combinatie met de aanhalingstekens.

Nog meer kranten staan op http://kranten-historisch.start-
pagina.nl. Het startpunt voor honderden (zo niet duizenden) 
nieuwsbladen, gesorteerd per provincie in Nederland (oranje 
blokken) en buitenland (blauwe balkjes). Onder elk blok staat 
meer kranten in, wat, zoals verwacht mag worden, meer couran-
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ten geeft. De rode jaartallen geven aan over welke periode de 
krant is gedigitaliseerd. Hier vindt u ook de plaatselijke bladen. 
www.noordnl.nl is een pagina met dorp- en stadsgezichten 
van Noord Nederland die in het blad Het Noorden in Woord en 
Beeld, Eigen Erf in Woord en Beeld en Fan Fryske Groun te zien 
waren in de periode 1925 t/m 1940. Met behulp van het 4-cijfe-
rige getal van de foto kunt u in een tabel vinden uit welk blad de 
afbeelding komt. I.v.m. de ruimte zijn de foto’s op een lage reso-
lutie gescand, duidelijke exemplaren zijn te bestellen. Via Naar 
de foto’s (midden op de site) komt u op een pagina waar u kunt 
kiezen uit Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen, Overijssel, 
Utrecht en Van alles wat. Bij aanklikken krijgt u een alfabetische 
lijst met plaatsen in die gebieden, die ook weer op alfabet de fo-
to’s geven. Na openen van een afbeelding kunt u via Vorige en 
Volgende terug en verder bladeren. 

Op www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl kunt u via Collec-
tie en Onderzoek (linker kolom), Onderzoek, Monsterrollen 
gegevens vinden over zeevarenden. U kunt zoeken in de data-
base van 34.552 zeelieden, 4935 schepen en 77.043 records. 
Zoekmogelijkheid op familienaam, scheepsnaam of woon-
plaats. De database bevat gegevens over de periode 1803-
1937 en is afkomstig uit het archief van het gewest Fivelingo, 
de gemeentearchieven van Aa en Hunze, Delfzijl, De Marne, 
Dokkum, Groningen Stad, Hoogezand-Sappemeer, Oude- en 
Nieuwe Pekela, Stavoren, Veendam en Wildervank, het Fries 
Scheepvaartmuseum in Sneek, het Kapiteinshuis in Pekela, 
het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen en monster-
rollen uit particulier bezit. Op deze bemanningslijsten vindt u 
naam, rang, salaris, woonplaats en leeftijd van de zeelieden. 
Van de schepen is de naam, het type en de grootte ingevoerd. 
Met deze documenten kon de kapitein aantonen wie zijn be-
manningsleden waren.
Op www.friesscheepvaartmuseum.nl kunt u via Collectie/
Zoeken in de collectie o.a. zoeken naar scheepsmodellen, 
schilderijen en prenten, ijssport (o.a. hardrijderijlijsten), foto’s 
en prentbriefkaarten en zilver. U kunt onder meer filteren op 
Collectie, Hoofdcategorie, Categorie, Vervaardiger en Tref-
woord. Op deze site staan 61.840 kleurenafbeeldingen van de 
voorwerpen. Met de cursor boven de afbeelding staan, geeft 
informatie. Voor het gebruik ervan dient u toestemming te 
vragen, er zitten rechten op.
www.maritiemdigitaal.nl is de gezamelijke database van een 
aantal maritieme musea. U kunt zoeken naar voorwerpen en 
literatuur die zich in deze musea bevinden, totaal 835.589 
objecten en titels. Uit andere musea zijn alleen de aan de zee-
vaart gerelateerde items in de zoekmachine opgenomen. 

Andere zoeksite over schepen en schippers zijn: www.zeeman-
sleed.nl (geboren of overleden aan boord van 1800 tot heden) 
met ruim 2000 opvarenden en 1500 schepen. Er wordt nog aan-
gevuld. Rechts op de site staan de namen van de opvarenden 
en van de schepen, gerangschikt op de eerste letter van de ach-
ternaam. Lees verder geeft meer gegevens. De bronvermelding 
staat bij elk schip, evenals bijzonderheden, vlag en register. Dit 

krijgt u via de blauwe naam. Zoekt u op scheepsnaam, dan kunt 
u meer gegevens krijgen via de naam van de kapitein.
www.marhisdata.nl - de pagina van de stichting Maritiem-His-
torische Databank - is de maritieme gegevensbron voor de Ne-
derlandse koopvaardijschepen vanaf 1813. De stand van zaken 
is te zien onder Publicatie (5e tab van links), Nieuws. Op de site 
komt/staat maritieme informatie uit dagbladen (periode 1813-
1909): Berichten over aanvaringen, strandingen, opleveringen 
en andere wetenswaardigheden over Nederlandse schepen, 
rederijen en scheepswerven worden opgetekend en daarna 
per jaar in een Kroniek gebundeld. U kunt ze in pdf-formaat 
downloaden. Zoeken kan via Database, Bezoekers, Zoeken in 
Scheepsgegevens of Zoeken in Maritieme Kronieken. 
Hier ook gegevens over de inhoud van de database.
www.scheepsindex.nl geeft info over 12569 scheepsnamen 
(Naar de schepen), 14234 namen en 2030 reizen (Naar per-
sonen) en uitleg over het gebruik van deze site (Opzet van de 
Site). Aanklikken geeft patrijspoorten Home, Personen, Sche-
pen, Overzichten, Contact, Bronnen en Maten. Overzichten 
geeft weer Thuishaven (zoeken op kapitein, scheepseigenaar 
en haven), Scheepseinde (zoekmogelijkheid op bv. vermist, ge-
strand), Zeemanscollege (soort verzekering. Geeft de namen en 
onder welke vlag men voer, waardoor men op zee te herkennen 
was), Scheepswerven en Galerie (afbeeldingen schepen). Onder 
Bronnen staan de links naar andere scheepvaartsites en –mu-
sea en literatuur over dit onderwerp.

Op www.molendatabase.nl vindt u gegevens over Nederlandse 
molens: 1.199 werkende, 16.961 verdwenen exemplaren, 1.652 
windmotoren en 472 weidemolens in Nederland. In België kunt u 
zoeken in 5.540 molens. De verzameling is bijeengebracht door 
molenliefhebbers en wordt nog steeds aangevuld. Bezoeken 
>> linkt door met het zoekscherm. Zoeken kan op trefwoord, 
plaats of provincie en op de provinciekaarten onder het scherm. 
Een treffer geeft onder andere de naam van de molen, eigenaar, 
ligging, bestemming, bezoekmogelijkheid, foto en geschiede-
nis. Verder Nieuw & Wijzigingen en Recente Updates.
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Geschiedenis en aankleding genealogie
www.geheugenvannederland.nl is de homepage die (een 
deel van) de collectie van de Koninklijke Bibliotheek laat 
zien. Zoals ze zelf zeggen: ‘Het Geheugen van Nederland 
is een grote digitale verzameling van illustraties, foto’s, 
teksten, films en audio-fragmenten, allemaal van eigen bo-
dem.’ Op de openingssite afbeeldingen uit diverse collecties 
met daarboven een groot rood zoekscherm met Doorzoek 
het Geheugen van Nederland. Onder op het rode scherm 
(Home,) Thema’s, Webexpo’s en Onderwijs. Thema’s linkt 
door naar Geschiedenis en samenleving (met o.a. religie, 
oorlog, economie), Ruimte en omgeving (onderverdeeld in 
landschap, natuur, archeologie), Kunst en cultuur (subthe-
ma’s: mode, kunstnijverheid, literatuur, theater en beelden-
de kunst) en Media en communicatie. Webexpo’s geeft de 
leukste materialen uit Het Geheugen bijeen. Duik hier in de 
geschiedenis van Nederland. Onderwijs geeft informatie 
over onderwijs en digitale lessen, heeft diverse thema’s en 

digitale opdrachten. Onderaan de site (in zwart vlak) Over 
het Geheugen, Zoeken, Verkennen en Overig. Algemene info, 
zoals voor wie de homepage is en de deelnemers van het 
Geheugen, wat zit erin en veel gestelde vragen. Momenteel 
bevat het Geheugen 833.928 beelden uit 133 collecties van 
100 instellingen. 
www.verreverwanten.nl is een website in samenwerking 
met Teleac en is bedoeld voor mensen met interesse in ge-
schiedenis en cultuur. Informatie over diverse onderwerpen 
onder de rode buttons. Onder de rode knop Thema’s vind u: 
Ziekte en gezondheid, Feesten en gewoontes, Vreemdelin-
gen, Bouwkunst, Huizen en wonen, Scholen en onderwijs, 
Misdaad en straf, Wegennet en infrastructuur, Reizen en 
verkeer, Kleding en mode en Eten en drinken. Elk onderwerp 
is weer onderverdeeld. Zo bestaat Ziekte en gezondheid 
uit Tasten in het duister, Stapvoets voorwaarts, Hoop op 
nieuwe ontwikkelingen, Van sterfhuis tot geneesinrichting, 
Aandacht voor de volksgezondheid en De grenzen in zicht. 
Totaal meer dan 300 artikeltjes/stukjes op deze pagina. Op 
de startpagina vindt u verder Contact (momenteel niet mo-
gelijk), Colofon (info over de website), Afleveringen (over de 
tv uitzending Verre Verwanten) en Periodes (verdeling over 
15 tijdvakken). Alle Teleac uitzendingen Verre Verwanten 
blijven beschikbaar in het online-archief.

Tip: Controleer gegevens die u van internet haalt. Zelfs in 
betrouwbare sites kunnen (tik)fouten zitten.

Onze eigen website en diverse andere zaken
De homepage van onze vereniging kunt u vinden onder www.ngv.
nl. In de groene balk bovenin staan hier Over de NGV, Actueel, 
Kenniscentrum, Uitwisseling, Zoeken in Bronnen, Afdelingen 
(kaartje aanklikken geeft info), Links, Webwinkel en Mail ons. De 
homepages van NGV-leden staan alfabetisch, gerangschikt op 
naam van de maker (via Uitwisseling, Kennis Leden (links in ko-
lom). Sommige leden hebben er een uitgebreidere beschrijving 
achter staan (namen, streek), bij anderen is het gewoon probe-
ren. Het is de moeite waard, er staan heel leuke sites tussen. En 
misschien vindt u aansluiting. Voor de beginnende onderzoeker 
staan onder Kenniscentrum, Voor beginners (kolom links) Nutti-
ge tips voor beginners. Op de startsite ook Actueel, Mededelin-
gen, veranderingen, evenementen, prikbord, vragen, datum van 
de laatste bijwerkingen enz. Op de site elke maand een digit@le 
Column van Antonia Veldhuis: nieuws, tips, trucs en sites. Wilt u 
elke maand de gratis nieuwsbrief ontvangen, dan ‘moet’ u zich 
even (gratis) registeren bij Inloggen Mijn NGV. 

www.cbg.nl is het internetadres van het Centraal Bureau voor 
Genealogie (CBG) in Den Haag. Hier kunt u persoonslijsten (voor 
de automatisering in 1994 heetten ze persoonskaarten) opvra-
gen van personen die overleden zijn. Een persoonslijst bevat 
onder meer de personalia van de betrokkene, de namen van de 
ouders (met hun geboorteplaatsen en -data) en gegevens over 
huwelijk(en), partner(s), woonadressen en kinderen. De lijst is 
twee jaar na het overlijden op te vragen. Gratis te downloaden 
zijn brochures, via brochures (links op de pagina) en via onder-
zoek/online onderzoeksgids. Als u op de startpagina rechts-
boven in het zoekscherm een naam intikt en zoeken geeft dan 
verschijnen er blokken. De groene blokken linken door naar 
uitgebreidere info, onder andere bibliotheek, algemeen politie-
blad, familieadvertenties en lopend onderzoek. 
De pijl links brengt u steeds terug naar de vorige pagina. Scans 
van afbeeldingen zijn te bestellen. Op de startsite ook het item 
home-nieuws met onder meer cursusaanbod, ontsloten collec-
ties en gedigitaliseerde bronnen.
Info over familienamen in Nederland vindt u op deze site: www.
meertens.knaw.nl/nfb. Alle 314.000 namen die in 2007 bij de 
Gemeentelijke Basisadministratie voor 16 miljoen mensen ge-
registreerd waren, zijn opgenomen. Na het zoeken op een naam 
krijgt u aantal en verspreiding (kaart), analyse en verklaring, do-
cumentatie (gegevens en literatuur over de gezochte naam), va-
rianten en catalogus CBG. De namen zijn gekoppeld aan de ca-
talogus van het CBG. De NFB (Nederlandse Familienamenbank) 
concentreert zich op naamsbetekenis, -variatie en ontstaansge-
schiedenis, het CBG omvat de familiegeschiedenis. Bij 120.000 
namen staat aanvullende info.
Twitter: Veel internetsites (ook archieven) hebben tegenwoor-
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dig Follow us on Twitter op hun site staan. Door middel van korte 
berichtjes (maximaal 140 tekens) kunt u nieuwtjes lezen en door-
geven. 
Blog: Een Blog (afkorting van Weblog, Website logboek) is een 
interactief systeem dat het mogelijk maakt dat de beheerder 
allerlei onderwerpen met een inleiding maakt, waarop ieder-
een dan kan reageren. 
Forum: Een Forum is een ontmoetingsplaats waarop tips 
staan, vragen worden gesteld en men antwoorden hierop kan 
vinden. Als ik een probleem heb, dan tik ik woorden in op www.
google.nl (bijvoorbeeld: waar is balk in Word gebleven), in veel 
gevallen kom je dan op een Forum waarin die vraag al is ge-
steld en beantwoord. 
Een paar genealogische forums: http://groups.yahoo.com/
groningen-genealogy, www.stamboomforum.nl, 
http://forumtresoar.nl en www.drentsarchief.nl/zoektips/
forum.

Pinterest: Een samenvoeging van pin (punaise) en interest 
(belangstelling). Het is een soort digitaal prikbord, waar je af-
beeldingen en video’s op kunt prikken. Mensen met dezelfde 
interesse kunnen elkaar zo vinden. 
Voor Fryslân: http://pinterest.com/tresoar. 

Rest me nog digitale boeken te noemen. Een paar sites: 
Op de intussen vervallen link van Early Dutch Books stonden 
onder andere 10.000 gedigitaliseerde Nederlandse boeken, uit-
gegeven tussen 1780 en 1800. Een paar titels: Seinvlaggen der 
Nederlandse vloot, Brief van de stadhouder (diverse jaren) en 
Biografisch woordenboek der Nederlanden. Ze zijn nu onderge-
bracht bij Boeken op www.delpher.nl. 
Op www.google.books.nl kunt u zoeken op genealogische en 
historische boeken (hier zijn soms oude genealogische boeken 
te downloaden) en http://www.dbnl.org geeft Nederlandse li-
teratuur, taal en cultuurgeschiedenis (onder andere de twaalf 
delen Monumenten in Nederland). 
Op www.recources.huygens.knaw.nl staat onder meer de digi-
tale versie van het Biographisch Woorden boek van A.J. van der 
Aa, Acta der Particuliere Synoden en diverse werken over de 
VOC. Op www.kb.nl zijn bladerboeken te zien uit de Middeleeu-
wen, handschriften en gedrukte werken. (Onder Exposities & 
collecties, zie ook artikel Gens Nostra juli/aug. 2012 blz. 385 e.v. 

het artikel Zoeken in digit@le boeken door Antonia Veldhuis).
Op www.graftombe.nl staat de inventarisatie van begraaf-
plaatsen en kerkhoven in Nederland. Er zijn al vrij veel plaat-
sen gefotografeerd en zijn de gegevens van de personen inge-
voerd. Als u een grafsteen hebt gevonden kunt u die (na gratis 

registratie) in het bestelmandje stoppen, waarna hij (wederom 
voor nop) wordt toegezonden. Uitleg onder Zo simpel werkt 
Graftome.nl. In de linker kolom staan de provincies onder Ca-
tegorieën. Er is ook zoekmogelijkheid op achternaam, via Zoe-
ken in balk bovenin. Men is ook begonnen België toe te voegen.
Op www.mensenlinq.nl staan sinds april 2006 de geboorte- en 
overlijdensadvertenties van diverse kranten. De openingssite 
start met het zoekscherm van overlijdensberichten. Naam en 
datum (tussen twee datums) invullen en een lijst met namen 
verschijnt. Op de gewenste naam klikken en u kunt de adver-
tentie(s) zien. Mogelijk is het condoleanceregister bij een 
overlijdens-annonce ook ingevuld.

Conclusie 

Hoewel de tijd tussen gecontroleerd aanleveren en drukken 
van deze Gens Nostra erg kort was, is het toch mogelijk dat er 
intussen adressen zijn veranderd, de lay-out is omgegooid of 
beschrijvingen niet meer kloppen. Een handige mogelijkheid 
voor het openen van vervallen sites was altijd www.archive.
org, oftewel de Wayback Machine. In het vakje boven Take Me 
Back het adres van de vervallen site intypen opende deze als-
nog. Intussen werkt dit al niet meer bij alle pagina’s. Een deel 
van het adres in het zoekscherm van www.google.nl intikken 
wil ook nog wel eens het nieuwe adres geven. En soms heb je 
gewoon pech en is een site er niet meer. Maar er blijven genoeg 
adressen over. Zoals bij boeken de bronvermeldingen vaak 
weer nieuwe titels geven, zo geven links weer ander sites. Die 
vaak ook weer doorlinken. 
Nogmaals wijs ik op de site waar u scans kunt vinden van aktes 
van (bijna) geheel Nederland, FamilySearch (www.familyse-
arch.org). Gebruik van de website http://www.genver.nl stelt 
u in staat om de gezochte aktes sneller te vinden en voorkomt 
dat u afbeeldingen misloopt. Ze zijn per provincie en gebeur-
tenis gerangschikt en gevonden aktes kunt u downloaden via 
Save, rechts op site vermeld.
Controleer, indien mogelijk, alle gegevens die u van internet 
haalt. Zelfs in betrouwbare pagina’s kunnen (tik)fouten zitten. 
Tot slot doe ik nogmaals een oproep voor het insturen van 
links, zoals ik die in mijn vorige artikel noemde voor de drie 
noordelijke provincies. Dus een website waarop u (een groot) 
deel van een provincie of streek in één keer kunt doorzoeken. 
Ik wens u veel plezier met het zoeken op internet en hoop dat 
dit artikel u daarbij helpt. 

Antonia Veldhuis
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JOS KALDENBACH

Duitse sprookjescarriere in Indië

A.H. Wiese (1761-1810),  
van hooploper tot gouverneur-generaal

Van de circa één miljoen personen die met de Verenigde Oostindische Compagnie 
naar de Oost vertrokken tussen 1602 en 1811, was iets minder dan de helft uit een 
van de Duitse staten (hertogdommen, graafschappen, vorstbisdommen, vrije of 
Hanzesteden) afkomstig; daarvan waren er vóór het Congres van Wenen (1815) zo’n 
2000, erna nog maar 40. 

Schilderij van Albertus Henricus 
Wiese,toegeschreven 
aan Adriaan de Lelie,  

1805-1810 (Rijksmuseum)
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trouwde hij in Batavia met Christina Elisabeth Marci, geboren 
Batavia 28 april 1770 en aldaar overleden op 7 januari 1804, 34 
jaar, 8 maanden en 9 dagen oud. Zij was de weduwe van de op-
perkoopman Hendrik Isaac Guitard. Zij kregen op 15 februari 
1795 in Batavia een dochter, Christina Elisabeth.

Albert trad in 1794 op als drossaard (baljuw) van de Batavia-
se Ommelanden. Vanaf 14 maart 1794 kwam hij drie maal voor 
als koopman bij notaris Abraham van de Ramhorst Roldanus 
te Enkhuizen, dat ook een VOC-kamer bezat;1 hijwerd een jaar 
later tot buitengewoon Raad van Indië benoemd. Deze raad 
was de centrale bestuursraad van Indië die de Gouverneur-Ge-
neraal (GG) adviseerde. In 1801 werd hij eerste Raad en Direc-
teur-Generaal. Op 19 oktober 1804 tekende het Staatsbewind 
van de Bataafse Republiek zijn benoeming tot Gouverneur-Ge-
neraal. Toen dat bericht in Batavia aankwam, reageerde hij 
daarop als volgt: “tot mijne en ieders verwondering”. Albert’s 
officiële amtsaanvaarding als Gouverneur-Generaal vond 
plaats op 15 juni 1805, en hij zou dit ambt 2,5 jaar bekleden,2 tot 
Herman Willem Daendels hem in 1808 opvolgde.
Albert hertrouwde in Batavia in 1805 met Jacoba Maria Lo-
disio (Lodiesieo), geboren “op het Eijland Java”, overleden in 
Utrecht, Nieuwe Gracht, wijk A 907, op 21-8-1838, ’s avonds 7 

Pagina 181 [links]: In ’t schip De Wakkerheijd

Albertus Henrikus Wiese, van Breemen, hooploper, niet ver-
maakt [geen testament]
1774 20 mei aan d’E[dele] Comp[agnie] over 2 m[aanden] 
gagie op hand  f. 14.-.-
1 p[er]s[oons] kist  f. 3. 5.-
1774 19 7ber te goed  f. 31.15.-
1780 3 Novb. f. 1478.12.15; 2471 no. 150; Zegels 19  fo. 1172
op dato ter ordre van de Heer Van de Poll betaalt aan Rob-
bert Hendrik Armenault5, zijn gemachtigde onder borgtocht 
van J. F. Rosin, kamerbode, die aanneemt de Comparant te 
indemneeren [borg te staan], renuncierende [afziende van] 
de beneficien ordinis et excussionis, dees effecten ver-
staande. ’t Oirconde getekent  f. 1478.12.15
[handtekeningen] RH Armenault 1 voor J.F. Rosin Perné.
1781 21 Novb. 2477 no. 179 Zegell 19 fo. 1172 idem  f. 360 
ter ordre van de Heer Berendt Hartsinck;
1784 11 Maij 2508 N. 211 regutb: 21  fol. 1015
Idem f. 1080. -- ter ordre van de Heer schepen Beek;
1785 25 Aug. 2532 No. 94 Zegell 22  fo. 885
Idem f. 360 ter ordre van de Hr. van Gerwen, borg C. L. 
Knöhr6 (Knohr);

1786 13 Junij 2542 No. 116 26.23 fo. 183 op dito op ordre van 
de Heer van Gerwen betaalt f. 413.13.5 aan Jacob Armenault, 
zijn Gem. voor zijn ouders, borg J.H. Klijnveld;
1787 12 Julij 2562 No. 6 2624  fo. 248
Ter ordre van de Hr. schepen d’Orville betaalt  f. 480:-:- 
aan idem, borge J. Perni7 (Perri) 1 4172.12.6

[rechter pagina 181 V]:

Ao. 1774 voor Amsterdam
1774 19 7ber per D. E. Comp. f. 49 __ over 7/m gagie a f. 7 p. 
md. van den 20 meij Jongst, dat uijtgezeijld is, tot heeden, 
dat ter rheede Batavia deb[et] s[lui]ten Continueert f. 49.-.-
Credit f. 31.15 Q[uitan]tie nevenstaande saldo f.  31.15.-
1775 ult.aug. f. 91.11.5 rente 8 m. 11 d. op L. Bet. 91.11.5
1776 - - f. 275.6.10 over 12 m. op 275.6.10
1777 t/m 1784 :8x f. 360 over 8x 12 m. op dito  2880.-.-
1785 ult. aug. f. 413.13.5 over 12 m. op dito  413.10.5
1786 - - f. 480.-.- over 12 m. op dito  480.-.-

Transport op quit. fo. 273 f. 4172.6.4
JA

Hoe groot die aantallen Duitsers waren blijkt ook uit de tot nu 
toe gedigitaliseerde overzichten van personen in dienst van 
de VOC, in te zien op www.vocopvarenden.nationaalarchief.
nl. Het merendeel van hen had, net als alle andere Hollandgan-
gers, een zwaar en armoedig bestaan, maar een kleine minder-
heid was of werd er echt rijk van. Daarbij gold het spreekwoord 
“de een zijn dood is een ander zijn brood” maar al te vaak, 
want slechts een derde van alle uitgevarenen overleefde zijn 
Oost-Indisch avontuur. 

Een prachtige carrière maakte bijvoorbeeld een Bremense 
scheepsjongen: Op 13-jarige leeftijd lukte het Albert (Albertus 
Henrikus) Wiese zich in het Oost-Indisch Huis van de Kamer 
Amsterdam van de VOC te laten inschrijven als hooploper 
(lichtmatroos) op het schip “De Wakkerheyd”. 

Hij was op 29 maart 1761 in Bremen geboren als zoon van Die-
drich Wiese, Vorstadtcapitain, en Ida Henriette Dreyer. Hij 
diende 30 jaar lang in Batavia, eerst als klerk ter secretarie, na 
enkele jaren als boekhouder van de visitateur-generaal. Op 10 
oktober 1783 werd hij bevorderd tot onderkoopman en twee 
jaar later tot gezworen klerk bij het college van Weesmees-
teren, in 1791 tot secretaris aldaar, met koopmansrang. In 1792 
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Noten
1 Alkmaar, ONA 1454-34, 1458-211 en 1463-10.
2 Op de website van de Leidse universiteitsbibliotheek is een aantal maleise 

brieven aan hem als GG te vinden, o.a. een brief uit 1806 van sultan Syarif 
Abdul Rahman ibn Habib-al-Habib-al-Husain-al Kadri van Pontianak.

3 Zijn graf wordt niet vermeld in In P.C. Bloys van Treslong Prins en J. Belon-
je, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden van de Kerken in 
Noord-Holland, Utrecht 1928. Dit boek maakt deel uit van een serie boeken 
over Nederland en Indië, die ook te vinden is in het VC van de NGV in Weesp.

4 NA, Kamer Amsterdam VOC 6600-181.
5 Geboren te Amsterdam, gedoopt in de Westerkerk op 25 december 1777, zoon 

van Margaretha Ida Armenault en notaris Pieter Nicolaas Arntzenius uit Delft.
6 Christiaan Lodewijk Knöhr was getrouwd met Sophia Charlotta Meijer en liet in 

Amsterdam kinderen dopen.
7 Waarschijnlijk is hij de Jan Perri die met Ester Roosingh getrouwd is.

uur, oud 69 jaren, dochter van de opperkoopman titulair Jacob 
Lodisio Jacobzoon en weduwe van Mr. Pieter Gerard van Over-
straten, die van 1797 tot aan zijn dood in 1801 gouverneur-ge-
neraal was. Jacoba is dus met twee GG’s getrouwd geweest!

Zijn optreden in die arme, rumoerige oorlogstijd zonder enige 
communicatie met patria gold als zwak, de invloed van zijn 
voorganger Johan Siberg (lid van de oude regentenfamilie Al-
ting-Siberg, GG van 1801 tot 1805), en de Raden van Indië R.G. 
van Polanen en P. Walbeck was groot op hem. Financieel ging 
het in die jaren vreemd genoeg niet slecht. Dus schreef hij ook 
duidelijk aan zijn opvolger bij zijn bestuursoverdracht, dat de 
pakhuizen vol lagen met kostbare producten, waar Amerika-
nen, Denen en andere neutrale landen goed geld voor wilden 
geven. De laatste koffieoogst was meer dan 25 miljoen pond 
groot, en in ’s lands kas zat het forse bedrag van twee miljoen 
rijksdaalders aan contanten. 
Maar Wiese had weinig kunnen doen aan de bedreigingen van 
buitenaf voor de koloniën. Hij had niet genoeg overwicht en 
diplomatieke handigheid en ervaring om daarin iets te verbe-
teren. Op 25 maart 1808 vertrok hij met een retourschip naar 
patria, waar hij al op 7 januari 1810 in Haarlem overleed. Hij 
sterft in zijn huis aan de Nieuwe Gracht aan een zenuwziekte, 
zoals bij de inschrijving van de impostbetaling op het kantoor 
van de regulateur voor de Hoogwelgestrenge Heer A.H. Wiese 
op 11 januari 1810 te lezen valt (de impost bedraagt f 64). Op 12 
januari 1810 wordt hij in graf 337 van de Grote (Bavo) Kerk in 
Haarlem begraven.3 
Dat was bij de eerste inschrijvingen in de scheepssoldijboeken 
nog niet te voorzien. In de kloeke foliant 6600 komt de volgen-
de inschrijving voor:4

De familie Wiese in Indië

Vader Diederik Wiese was in Bremen geboren op 5 december 
1722 en trouwde er op 28 juni 1757 met Ida Henriette Dreyer, 
geboren in Ternate op 18 september 1739. Ook enkele andere 
kinderen Wiese maakten carrière in Indië:

1.  Ida Adriana Helena, geboren Bremen 12 okt. 1759, overleden 
Onrust bij Batavia 4 augustus 1791, trouwt (1) Johannes The-
odorus van Gaasbeeck, overleden 1781; ondertrouw (2) 21 
november 1783 Gerardus Roghe, weduwnaar van Charlotte 
Florentina Louisa Feith, koopman en gewezen resident van 
Japara; trouwt (3) 22 april 1789 Mr. Willem Adriaan Senn van 
Basel Huybertsz., onderkoopman en tweede administra-
teur van de pakhuizen aan en bezijden de Waterpoort. Hij 
hertrouwt in 1796 Theodora Jacoba van Riemsdijk.

2.  Maria Margaretha, geboren Bremen 20 februari 1763, 
overleden Utrecht 18 maart 1846, trouwt (1) Batavia Mr. 
Anthonius Schwenke, resident van Grissee; trouwt (2) 24 
december 1797 Willem Michiel Döckers van Uerdingen, 
med. doctor, weduwnaar van Louise Rebecca Schill, ge-
commiteerde der zaken van inlanders en salandbaar van 
1795 tot 1803.

3.  Susanna Adelheid, geboren Bremen 3 november 1765, 
trouwt Diederik van der Hellen.

4.  Diederich, geboren Bremen, 29 februari 1768, trouwt J.A. 
Armenault, overleden 1820. Hij is de enige andere Bremer 
Wiese in dienst bij de VOC, in 1788 en 1792 uitgezeild.

5.  Gustaaf (Gustav) Willem, geboren Bremen 9 mei 1771, over-
leden Batavia 7 oktober 1811, onderkoopman en pakhuis-
boekhouder op het negotiekantoor, minister van de sultan 
van Djokjakarta, inspecteur-generaal over de bosschen op 
Java, trouwt 15 augustus 1793 Catharina Gasparina Bey-
lon. Hun dochter Christina Elisabeth trouwt op 31 mei 1810 
met Rijck van/ von Preen (Prehn) en is de stammoeder van 
het geslacht van Preen Wiese. Catharina hertrouwt op 26 
november 1816 met Jacob Albert van Middelkoop, weduw-
naar van J. Wens, commissaris voor de overname van de 
Molukken.

6/7. Tweeling: Adelheid Wilhelmina en Constantia Elisabeth, 
geboren Bremen 18 november 1772. Zij trouwen W.D. Motz 
respectievelijk D.G.C. van der Hellen.

8.  Anna Lucia, geboren Bremen 13 maart 1775, trouwt C. 
Meester.

9.  Herman, geboren 4 juli 1777, trouwt Jenny Merlet.



Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 6  –  217 

Boekrecensies HANS VAN FELIUS

Uitgelicht

 Ї  Jan Spendel, Buitenlandse familienamen in Nederland, 
Amsterdam 2013 (2e, herziene uitgave), 261 p., ill., geen 
index; uitgave van Uitgeverij Gopher B.V. te Amsterdam, 
ISBN 9789051798296, www.gopher.nl

Een van de beroemdste citaten van de Engelse auteur William 
Shakespeare luidt: “What’s in name? That which we call a rose 
by any other name would smell as sweet.” Vrij vertaald: Wat 
maakt die naam uit? Ruikt een roos minder zoet als we haar 

een andere naam geven? 
Toch is in het toneelstuk 
Romeo en Julia juist de 
familienaam van groot 
belang. Het maakt in dat 
stuk een groot verschil of 
je Montague of Capulet 
heet. Als mij als kind in de 
geboorteplaats van mijn 
vader gevraagd werd “van 
wie ik er een was”, dan kon 
het antwoord afwisse-
lend een warme glimlach 
of een gefronste wenk-
brauw opleveren. Al naar 
gelang of de vraagsteller 

sympathiek stond ten opzichte van opa, of juist niet. De con-
clusie is dan snel getrokken: namen doen er toe. Je naam maakt 
deel uit van je achtergrond, van je identiteit. Aan de ene kant 
geeft die naam misschien aan wie je bent en aan de andere kant 
ook vaak waar je vandaan komt. En, wat betekent die naam nou? 
Dat kan zowel gelden voor een voornaam als een familienaam. 
Realiseren alle jongens die ooit door een modegril de naam 
Björn ontvingen dat die naam gewoon ‘beer’ betekent? Zo zal 
ook de betekenis van een familienaam voor de meeste mensen 
een raadsel zijn. En dan komt er eens in de zoveel tijd een auteur 
die daar een oplossing voor biedt. Een boek dat iets vertelt over 
de achtergrond en betekenis van gebruikte namen. In dit geval 
een auteur die het licht laat schijnen over buitenlandse familie-
namen.

De auteur heeft al een flink aantal titels op zijn naam staan die 
met familienamen te maken hebben. Hij is duidelijk door het ver-
schijnsel familienaam gefascineerd. En een boek over buiten-
landse familienamen in Nederland vind ik een mooi initiatief. 
Lange tijd betekende een buitenlandse naam bij ‘ons’ een naam 
die zijn oorsprong in Duitsland of Frankrijk vond, en in mindere 

mate de Angelsaksische wereld. Dat is natuurlijk allang niet 
meer zo. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn mensen vanuit alle 
windstreken op weg gegaan, mede mogelijk gemaakt door de 
betere transportmogelijkheden. De Wederopbouw en de aan-
trekkende Nederlandse economie zorgden voor migratiegolven 
uit allerlei landen. Italië, Spanje, de Balkan, in een later stadium 
Turkije en Marokko. Los daarvan staat de komst van Nederlan-
ders uit de voormalige koloniën. Hoe we het wenden of keren, 
naast Jansen, de Vries, Bakker en Visser kent Nederland een 
variëteit aan familienamen als nooit tevoren.
Gezegd moet worden dat de auteur de nodige moeite doet. Het 
boek is verdeeld in tientallen hoofdstukken, die elk een ander 
land of een andere identiteit behandelen. Met opzet maak ik 
dat onderscheid. Want door zijn behandeling wordt het woord 
‘buitenlandse’ een wat arbitraire term. Indonesische familiena-
men lijken te wijzen op een andere staat. Maar is dat zo? Veel 
van de daarin genoemde namen hebben betrekking op families 
die juist door hun Nederlandse nationaliteit in ons land terecht 
kwamen. En hoe verhoudt zich dat dan met het hoofdstuk over 
‘Familienamen van Indische mensen’. In dat geval zijn het Neder-
landers met een koloniale achtergrond. Een naam als Van Some-
ren Brand mag een Indische (koloniale) achtergrond hebben, de 
naam is verder zo Nederlands als wat. Dus hoezo buitenlands?

Curieus doen ook de drie laatste hoofdstukken aan. Neder-
landse familienamen, Humanistische familienamen, en Friese 
familienamen. Friesland is Nederland, Nederlandse familie-
namen zijn gewoon Nederlands, en ‘humanistische namen’ is 
een wat vreemde term voor de Latinisering van voornamelijk 
Nederlandse namen. Hugo de Groot werd Hugo Grotius, Dirck 
Seijlmaecker werd Theodorus Velius. Veel buitenlands is er niet 
aan deze namen. Het zijn doorgaans Nederlandse namen die 
‘verfraaid’ zijn door er een klassieke vorm van te maken. Ook het 
onderscheid van de diverse namen die oorspronkelijk uit Suri-
name afkomstig zijn doet wat gekunsteld aan. 
Surinamers in Nederland hebben een bepaalde achtergrond, 
die vaak etnisch bepaald is. Soms zijn er verbanden met Indië, 
als we het over de Javaanse namen hebben. Soms puur koloni-
aals, en dan zijn er vergelijkbare tendensen aan te wijzen als in 
Indië (thans Indonesië). De vraag dringt zich bij mij op: moeten 
we de families die afkomstig zijn uit de voormalige koloniën 
zonder meer plaatsen bij de ‘buitenlandse familienamen’? Ik heb 
de neiging die vraag ontkennend te beantwoorden.
Curieus wordt de behandeling van de ‘Vlaamse familienamen’ 
en de ‘Franse (Waalse) familienamen’. De Nederlanden in de zes-
tiende eeuwse betekenis was een verzamelnaam voor een con-
glomeraat van landen die grotendeels deel uit maakten van de 
Habsburgse erflanden. Veldslagen en andere historische feiten 
bepaalden welk deel uiteindelijk Belgisch, Duits of Nederlands 

De in deze rubriek besproken boeken zijn, tenzij anders vermeld,  
te raadplegen in het Verenigingscentrum, Papelaan 6, Weesp.  
Schriftelijke informatie kan gevraagd worden via info@ngv.nl, of  
Postbus 26, 1380 AA Weesp.
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werd. Voor de ontwikkeling van familienamen had dit weinig 
effect. Om Wolfaert typisch Vlaams te noemen is voor mij echt 
een brug te ver. Ook in Holland en Zeeland werd de naam Wol-
fert ooit op die manier gespeld. In Haarlem kenden we vroeger 
een Clercqsteeg. Is dat Vlaams of gewoon Nederlandstalig. Wie 
het weet mag het zeggen. Vasseur wordt Vlaams genoemd, 
maar het klinkt toch tamelijk ‘Frans’. Aan de andere kant is het 
minstens merkwaardig om de naam Passchier onder de Franse 
namen te scharen, blijkbaar omdat deze ontleend zou zijn aan 
‘Pascalis’. Is ontlening aan Pasen een puur Franstalige aangele-
genheid, of kan dat ook door Nederlandstaligen gebeurd zijn? 
Historisch dubieus is de koppeling door de auteur van Wallonië 
en Frans-Vlaanderen. Dat laatste kan gelden voor die onderde-
len van het oude graafschap Vlaanderen die nu onder Frans be-
stuur vallen. Voor een deel zijn die gebieden van oorsprong Ne-
derlandstalig; door een steeds slinkend deel van de bevolking 
van Noordwest Frankrijk wordt nog steeds Vlaams gesproken. 
En dat heeft weinig te maken met Wallonië, waarmee toch in het 
algemeen het Franstalige deel van België wordt bedoeld.
Eindoordeel? Een sympathieke poging om de buitenlandse fa-
milienamen die in Nederland voor komen onder de aandacht te 
brengen. De auteur is beslist gegrepen door het onderwerp, en 
hij geeft blijk van het feit dat hij veel over het onderwerp gelezen 
heeft. Maar het boek zou beslist aan kracht gewonnen hebben 
als hij zich rekenschap had gegeven van een oude wijsheid: “in 
der Beschränkung zeigt sich erst der Meister.” Met andere woor-
den: niet alles in één boek willen vangen was beter geweest. Nu 
maakt het boek een onevenwichtige indruk, en dat is gezien het 
onderwerp beslist jammer.

Signaleringen
 Ї  Johan Roelstrate, ABC van de genealogie, 2012, 286 p., ill.; 

uitgave FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed 
vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel, ISBN 978-90-8992-
010-2

Het is mijn vaste overtuiging: woordenboeken kun je nooit ge-
noeg hebben! Het abc van de genealogie is voor mij dan ook 
een welkome aanwinst. Samengesteld door iemand die in het 
Vlaamse zijn verdienste reeds ruimschoots heeft verdiend in 
genealogie en heemkunde, en uitgegeven door onze zusterver-
eniging Familiekunde Vlaanderen. Allerlei begrippen passeren 
de revu. Soms zullen mensen zeggen: ja, maar dat weet toch ie-
dereen? Vergeet dat maar! Uit mijn eigen praktijk weet ik dat de 
eenvoudigste begrippen voor sommige genealogen volstrekt 
onbekend zijn. En bovendien, als je geheugen –net als het mijne– 
een zekere leeftijd heeft gekregen, dan is de vraag ‘hoe zat dat 
ook weer?’ absoluut geen onbekende. Ander argument: je vindt 
het via google! Ook dat is niet in alle gevallen juist. Daarom blij-
ven dit soort werken voorlopig zeer nuttig. En in dit abc vind je 
niet alleen facebook, maar ook faleristiek, facit, incest en indi-
cateur uitgelegd. Oh, u kent enkele van deze woorden niet? Dat 
geeft dan perfect aan waarom dit boek een nuttig hulpmiddel is!

 Ї  René Derhaeg, Reinier Sauer, Mathieu Daemen, De stam 
Derhaeg / Derhaag uit Meeswijk in 13 generaties, circa 
1600-2012, Maaseik 2013, 301 p., ill., index; uitgave in eigen 
beheer

Een bijzonder keurig uitgevoerde genealogie van deze Lim-
burgse familie. Niet alleen de kale gegevens worden geleverd, 
maar ook veel bijzonderheden. Curieus is de gekozen numme-
ring. Doordat bij ieder gezin de relatie met de stamvader in de 
nummering is toegevoegd, worden de nummers in de laatste 
generaties wel erg lang. Bijvoorbeeld XII-4.1.1.1.6.11.1.2.2.2/1. 
Zelf zou ik de voorkeur hebben gegeven aan een wat beknop-
ter nummer.

 Ї  G.E.J.M. Hoelen, 600 jaar Hoelen. Geschiedenis van de fa-
milie Hoelen vanaf 1400, De Bilt 2012319 p., ill., index; uitga-
ve in eigen beheer, in samenwerking met Uitgeverij Pirola, 
Schoorl, ISBN 978-90-9026852-1

Een mooi uitgevoerd boek over een familie die afstamt van 
Ghijbert Hoelen, die in de vijftiende eeuw in Diepenbeek in Bel-
gië woonde. Het geheel maakt een gedegen indruk en dan is het 
jammer dat het verhaal blijft bij de basisgegevens. Niet van ie-
der familielid zal zoveel gevonden kunnen worden dat de genea-
logie daarmee geïllustreerd kan worden. Een beperking tot de 
basisgegevens is voor mij een gemiste kans. Zo roept het bid-
prentje van twee broers die in 1943 omkwamen in Neuengamme 
de vraag op: welk verhaal zit daar achter? Het is dan jammer dat 
die vraag niet beantwoord wordt.

 Ї  C. Hoogendijk, Hoogendijk. Hoogendyk / Schouten 
Hoogendijk / Hoogendijk van Cappellen. 2: Vanuit Capel-
le de wereld over, Wierden 2011, 250 p., ill., index; 3: Wat 
hen zoal bezig hield, Wierden 2012, 260 p., ill., index; 4: 
Invloedrijk Hollands geslacht, Wierden 2013, 255 p., ill., 
index; uitgave in eigen beheer, c.hoogendijk4@kpnpla-
net.nl

Drie delen in een serie van vier. Deel 1, met de subtitel ‘Een 
typisch Ouderkerkse familie’ is inmiddels uitverkocht. Maar 
dat lijkt geen ramp te zijn, omdat deel 2 daarvan een bewer-
king is. De hier behandelde familie stamt af van Arie Arienss, 
die in de zestiende eeuw in de buurt van Kralingen (Rotter-
dam) woonde. Elk deel heeft een uitgebreide inleiding waarin 
omstandig op de bijzonderheden van de familie wordt inge-
gaan. Een boeiende serie, waarvan deel 5 (‘Harde werkers 
en weldoeners’) in de steigers schijnt te staan. Grappig is de 
opname van de ‘kale’ genealogie van de familie, die steeds 
als bijlage bij ieder boek wordt gegeven. In deze boeken is de 
genealogie (terecht) de kapstok waaraan de familieverhalen 
worden opgehangen, en door de plaatsing van de genealogie 
als ‘bijlage’ wordt dit ook fysiek getoond. Je zou kunnen zeg-
gen dat dit type boek de reden is waarom we aan de genea-
logie begonnen zijn: de noodzakelijke samenhang opzoeken 
waar we onze collectieve herinneringen in kunnen passen.
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 Ї  Mirjam Neuteboom-Dieleman, Buren van de’ Medici. De 
geschiedenis van de familie da Lutiano in het 14e, 15e en 16e 
eeuwse Florence, 2010, 41 p., ill., index; uitgave in eigen be-
heer, verkrijgbaar via www.genea-transcript.com

Een bescheiden uitgave, die de afstamming van Piero de Lutia-
no behandelt, die in de zestiende eeuw met de Zeeuwse Geer-
truijd van Wulven trouwde. Bescheiden in uitvoering, maar wie 
kan bogen op het feit dat haar of zijn voorouders de buren wa-
ren van een van de invloedrijke families uit het Italië van de Re-
naissance, de Medici? Deze laatste familie leverde vorsten en 
pausen, de familie Da Lutiano niet. Het verhaal van deze familie 
in Florence is ondanks dat bijzonder interessant. Door de komst 
naar Zeeland komt deze familie voor onder de voorouders van 
vele Nederlanders.

 Ї  Pieter van de Weijenberg en Jan Veekens, Andries Nielen, 
Brabantse emigrant, zakenman, wereldreiziger, fotograaf, 
2010, 336 p., ill., index; uitgave Historische Kring Land van 
Cuijk, www.historischekringlandvancuijk.nl

Andries Nielen (1850-1940)werd weliswaar in het Brabantse 
Haps geboren, maar emigreerde op jonge leeftijd naar de Ver-
enigde staten. Door succes in zaken kon hij zich veroorloven 
om op betrekkelijk jonge leeftijd wereldreiziger en begaafd 
amateurfotograaf te worden. Er wordt geschat dat zijn totale 
fotografische nalatenschap meer dan 30.000 opnamen omvat. 
Op zijn reizen vergat hij zijn vaderland niet, en er zijn daarom 
vele interessante foto’s van Nederland en speciaal Brabant be-
waard gebleven. Naast een biografisch verhaal toont het boek 
enige honderden foto’s. Daardoor wordt het een boek om met 
plezier in te bladeren. In het boek wordt ook de afstamming 
van Andries Nielen behandeld. Hij stamt af van Henricus Jans 
Lemmen(s), die in de zeventiende eeuw in Sint Anthonis woon-
de. De genealogie van deze familie werd door Gerard Lemmens 
behandeld, in ‘Het smedengeslacht Lemmens van Oelbroeck 
(Sint Anthonis) vier eeuwen in het Land van Cuijck’ (1989). Lem-
mens behandelde echter de uit deze familie stammende familie 
Nielen niet, wat hier dus wordt ‘goedgemaakt’. Om een deel van 
de foto’s te kunnen identificeren moest ook onderzoek naar de 
familie Derks worden gedaan. Ook deze genealogie is opgeno-
men; deze familie stamt af van de uit Oploo afkomstige Joannes 
Derix, die in 1673 in het huwelijk trad in Sint Anthonis. Het boek 
wordt afgesloten met een samenvatting in het Engels.

 Ї  Letty Swart-de Ridder, De Wormerveerse schipperij, Wor-
merveer 2011, 215 p., ill., geen index; uitgave in eigen beheer, 
fam.swart@hccnet.nl

Dit plezierige boek is de perfecte illustratie van hoe belangrijk 
het is om verdwijnende aspecten van het maatschappelijk leven 
vast te leggen. Aan de hand van goed leesbare verhalen (voor 
een groot deel gebaseerd op gesprekken) en vele foto’s uit per-
soonlijke collecties wordt de nog redelijk recente geschiedenis 
van een praktisch geheel verdwenen wereld vastgelegd. “Voor-

bij is de Wormerveerse schipperij” meldt de tekst op de ach-
terzijde. De facto wel, maar door dit boek gaat de herinnering 
eraan niet geheel verloren.

 Ї  A.J. Kölker, Kroniek van de Lisser timmerman en molenma-
ker Cornelis van der Zaal 1762-1839, Lisse 2012, 214 p., ill., 
index; uitgave Vereniging Oud Lisse, ISBN 978-90-815252-
0-6, www.oudlisse.nl

Aan het einde van zijn leven stelde de timmermam en molen-
maker Cornelis van der Zaal (1762-1839) uit Lisse een kroniek 
samen waarin hij van alles en nog wat over zijn ambacht en de 
door hem gebouwde en onderhouden molens samenvatte. Dit 
manuscript is bewerkt en van een toelichting voorzien door de 
auteur, die op het gebied van de molengeschiedenis zijn spo-
ren heeft verdiend. Naast een algemene inleiding wordt ook 
de geschiedenis van de in het manuscript besproken molens 
behandeld. Ook de genealogie komt aan bod. Daaruit blijkt dat 
de familie Van der Zaal (van de Sael) in de zestiende eeuw in 
Aarlanderveen woonde. De eerste timmerman / molenmaker 
is Cornelis Arijens van der Zaal, die in 1707 in Lisse met Maria 
Maartens van ’t Hoog trouwde; zij was de dochter van zijn baas 
Maarten Dirks van ’t Hoog, timmerman en molenmaker te Lisse. 
Vanaf Cornelis hebben maar liefste negen generaties van de fa-
milie het bedrijf uitgeoefend, tot 1957. Het pand van de laatste 
Van der Zaal huisvest nu het museum De Zwarte Tulp te Lisse.

Verder ontvingen wij
Deel 1 parenteel voor Ernst Carel Vermaas en Jaruwan Nokrang 
ter gelegenheid van hun huwelijk op 26 juni 2007, zonder plaats 
en jaar, niet gepagineerd; uitgave in eigen beheer [betreft een 
parenteel Vermaas]

Hermine von Hagen en Hans-Joachim Behr (red.), Unser Land 
– Geschichte und Geschichten. Bilderbogen der Westfälischen 
Bauerngeschichte. Band II. Das 19. Jahrhundert und die Bau-
ernbefreiung, Münster-Hiltrup 1988, 270 p., ill.; uitgave van het 
Landwirtschaftsverlag GmbH, Münster-Hiltrup, en Landschrif-
tenverlag GmbH, Bonn, ISBN 3-7843-1247-0

Hermine von Hagen en Hans-Joachim Behr (red.), Unser Land 
– Geschichte und Geschichten. Bilderbogen der Westfälischen 
Bauerngeschichte. Von den Anfängen bis zur Französischen 
Revolution, Münster-Hiltrup 1987, 304 p., ill.; uitgave van het 
Landwirtschaftsverlag GmbH, Münster-Hiltrup, en Landschrif-
tenverlag GmbH, Bonn, ISBN 3-7843-1215-2

F.J. de Leeuw, Eibergen in oude ansichten, Zaltbommel 1970, 80 
p., ill.; uitgave Europese Bibliotheek Zaltbommel

F.J. de Leeuw en W.J. Heinen, Eibergen in oude ansichten deel 2, 
Zaltbommel 1997, 2e druk, 81 p. ill.; uitgave Europese Bibliotheek 
Zaltbommel, ISBN 90 288 1868 5
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Tijdschriften
Enkele gebruikte afkortingen: 

aanv.  = aanvulling(en)
afk.  = afkomstig
afl. = aflevering
corr. = correctie(s)
exm. = ex matre
gen. = generatie(s)
jg. = jaargang
kwst. = kwartierstaat
kwn. = kwartieren
verv. = vervolg.

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger ver-
schenen nummers, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de 
Dienst Bestellingen, p/a Postbus 26, 1380AA Weesp, of per e-mail via  
info@ngv.nl  (onder vermelding van de volledige referentie). De aan-
maak van fotokopieën kan aan beperkingen onderhevig zijn. Tijdschrif-
ten worden niet uitgeleend.
De hier gepresenteerde rubriek tijdschriften is verzorgd door het VC 
team Tijdschriften, bestaande uit: Jos Kaldenbach (Duitsland, Oosten-
rijk, Zwitserland, Groot-Brittannië, Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Aus-
tralië, Nieuw-Zeeland,) Bert Kamp (België, Luxemburg, Frankrijk, Italië),  
Han Hilders (werkvoorbreiding) en Rob Dix (Nederland, Scandinavië en 
coördinator).

Nederland en België
Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijon-
derzoek, jg. 31, 2014-1. A. Schippers: De Carmigchelt-tak van 

de familie Carmiggelt 
[verv.]; I. Brethouwer: 
Het goed Meijerinck 
in Leesten te Zutphen, 
een rijksmonument; G. 
Stokreef-Braakman: De 
noabers van Blauwhand 
in Oolde (deel 5) [Holter-
man(s), Groot Oevinck, 
Timmerij, Levenkamp, 
Koeslag, Brummelman, 
Willemink, Meijerink]; 
H. Welling: De zoek-
tocht van Herbert Wel-
ling [Bartels, Steentjes, 

Welling]; E. Reuzel-Gerritsen: Parenteel van Gerrit Idincks 
(2) [verv., gen. IV en V, 1695-1795]; J.A. Bakker-ten Have: 
Kwartierstaat van Aaltjen Boomkamp [(1715-1750), NB: deel 
van kwst. Tiessink (OTGB 11.167), Woestenenk, Nagelvoort, 
Wissinck, ten Poll/Paalman]; E. & G. Reuzel: De twijfel over 
de ontsnapte gevangene Hendrik Pelgrum [twee verschillen-
de personen]; I. Brethouwer, B. Smeenk: Parenteel van Gerrit 
Jan Milius, stadsheelmeester en chirurgijn in Zutphen [zn. 
van Jan Pietersz Milius (1709-1780), 5 gen.; Bourgogne, Ze-
gelingh, Wansink, Bade, Te Raa]. 

Veluwse Geslachten, jg. 39, 2014-1. A. van de Kaa, G. Klop-
man: Van de Kraats – nakomelingen van Arien Cornelissen 
Muller te Ede [verv.]; G.H. Klopman: Mulder te Elspeet en 
Uddel – nazaten van Kobus Teunissen Muller [7 gen., ca. 
1690-1938; Huisman, Dijkgraaf, van Bokmeer]; G. Klopman: 
Genealogie Van de Brake – nakomelingen van Hannis Jansen 
van Zeeburg [6 ge., ca. 1720-1961; Steenbergen, Westerink, 
ten Brink, Hartman, van ‘t Hul]; E. de Jonge: Het recht om een 
wapen te houwen op een grafzerk: Pannekoeck contra Van 
Arler [rechtzaak 1609, getuigenissen, zienswijzen, uitspraak 
1631(!); van der Hell, Curler, van Oldenbarneveld, van Omme-

ren]; G.H. Klopman: Kwartierstaat van Jannetje van de Bleik 
[1865-1936; 16 kwn., –, van Ruussen, Hooijer, Krijt]; idem: Ede 
– Lijk in schuur van vreemd vrouwspersoon [1821, overleden 
bedelares, verm. Jannetje van Beek uit Scherpenzeel]. 
Idem, index 2013.

Heraldicum Disputationes, jg. 19, 2014-1. P. van Water-
schoot: Het Franse oorlogskruis in Vlaamse stadswapens; 
W. van Ham: Heraldische opmerkingen bij een monumentale 
schouw te Bergen op Zoom [in de Markiezenhof, vervaardigd 
voor Jan III van Glymes x Adriana de Brimeu, het wapen van 
zijn schoonmoeder Antoinette de Rambures ontbreekt]; 
A.M. Bosters: Jan de Weert (ca. 1435 – 1499), een Antwerpse 
abt met Hollandse en Zeeuwse roots [exm. Van Bleijswijck].

Le Parchemin jg. 78, 2013, nr. 408bis. In memoriam Réginald 
baron de Kerchove d´Ousselghem [1929-2013, met 32 kwn.; 

Pret Roose de Cales-
berg, Ruzette, Caloen 
de Basseghem]; J.J. van 
Ormelingen: Inventaire 
des fonds d´archives 
de l’OGHB: Fonds God-
froy Stas [1916-2011, zijn 
kwst (32) opgenomen 
in dit artikel, Frenay, 
Delvigne, Hanquin; de 
familie Stas stamt uit 
Maastricht].
Le Parchemin jg. 79, 
2014, nr. 409. B. d´Ur-
sel: Princes en Belgique, 

Richardot, Prince de Steenhuyse 1672 [stamreeks 15e-18e 
eeuw]; D. de Kerckhove dit van der Varent: Une plaque aux 
armes de la famille Cabiliau [met genealogie Cabiliau tak 
Triponseau 15e-19e eeuw; Dominique-Joseph Cabiliau 1622-
1672 huwde Anne-Marie van Heeteren, gegoed te Lottum]; J. 
Lorthiois: L’Hôtel de Hornes à Bruxelles [verv., eigenaar prins 
Eugène van Horne verhuurt het stadspaleis in 1658 aan de 
latere koning Charles II van Engeland en in 1679 aan diens 
broer (de latere) James II; financiële zorgen van zijn zoon 



Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 6  –  221 

prins Philippe-Emmanuel van Horne † 1718, diens echtgeno-
te Antoinette de Ligne † 1720, enkele maanden nadat haar 
tweede zoon Antoine te Parijs werd geëxecuteerd wegens 
moord]; O. Lisein: Le moulin de Nivocourt et la famille Fron-
ville au XVIIe siècle [met genealogie 16e-17e eeuw]. 

De Rode Leeuw, jg 45, 2014-1. J. Maenen: Vijf Limburgse jon-
gens Maenen [slachtoffers van WO I]; J. Ponet: Hoe genealo-
gie mijn hobby werd [verv., gen. XI –XV met diverse kwn. uit 
Maastricht: Wolfs, Nypels, Stassen, Bossch, Sammen]; M. 
Kunnen: Een haar-souvenir van burgemeester Joannes And-
reas Jagenau van Zichen-Zussen-Bolder [1810-1886, geb. te 
Maastricht en aldaar x Maria Hubertina Nysten, 11 kinderen]; 
E. Laruelle: Henricus Josephus Vanpaeschen, één van de zo-
velen [* 1893 te Hasselt, gesneuveld 1915, met stamreeks 6 
gen.]; Rubriek reacties: Antoine Ponet huwde drie maal en 
stierf 24-12-1813.

beeld: von Guttenberg-Fuchs von Bimbach 1686]; A. Ham-
mer: Schulmeister im ehemaligen markgräflichen Dekanat 
Langenzenn (2): Pfarrei Vincenzenbronn [alf. Lijst namen 
met data en periode]; W. Leßner: Die Goldkronacher Pfar-
rersfamilie Leßner 1612-1724; E. Kraus: Exulanten aus dem 
nördlichen und östlichen Waldviertel [alf. Lijst met jaren en 
plaats van herkomst]; idem: Exulanten in Franken [als voren]; 
A. Hammer: Proselyten und Konvertiten im vorbayerischen 
Cadolzburg [lijsten met namen en data]; P. Zahn: Glaubens-
flüchtlinge in den Nürnberger Friedhofsinschriften bis 1650 
(II); idem: Johannes Zizmann (1706-1786). Superintendent und 
Stadtpfarrer in Römhild, seine Familie und seine oberpfäl-
zisch-fränkischen Vorfahren.

Computergenealogie, jg. 27, 2013-2. Eine kurze Einführung in 
die Wappenkunde; Der weg zum eigenen Familienwappen; Die 

deutsche Wappenrolle; 
Wa p p e n h a n d e l - Wa p -
penfälschungen; Wap-
penrecht; Wappen im 
Netz; Gaia Family Tree; 
Facebook - Ein Gewinn 
für Genealogen?
 Idem, 2013-3. S. Guzy: 
Die Suche nach Wurzeln 
im Osten [mogelijkhe-
den, bronnen, links]; 
Die Ostprovinzen des 
Deutschen Reiches 
[Neumark, Pommern, 
Danzig, Posen/Warthe-
land, Schlesien, West- 

und Ostpreußen]; M. Wermes: Militärkirchenbücher (MKB) 
als Quelle für Familienforscher [oudste uit 1673 in Jülich en 
Berlijn; naam van het regimenht is noodzakelijk]; D. Reuter: 
Die Namen der Ahnen [Kazmierczak werd Kasner, meisjes-
naam van kanselier Merkel]; N. Roclawski: Genealogie beim 
polnischen Nachbarn [met links]; idem: Grenzübergreifende 
Forschung ohne Sprachbarriere; M. Ott: Kirchenbücher und 
Standesamtsunterlagen in Polen online [met links].

Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblät-
ter, jg. 39, 2013 nr. 148. J. Schuy: Die Herkunft der Koluter 
Ansiedler 1760-1770 [lijst: Benz t/m Zimmermann]; W. Seim: 
Auswanderer aus dem Kirchspiel Maulbach nach Ungarn 
[Christ, Enders, Franck, Hedderich, Schmidt, Stamm, Zahrt]; 
F.R. Wollmershäuser: Zufallsfunde über Auswanderer nach 
Ungarn [lijst: Aman t/m Zinck]; U. Detemple: So lohnte Franz 
I. die Tapferkeit [stichting van Königsgnade; Hofer, Speck-
bacher, Friedmann]; OFB Tschestereg en Tschakowa [beide 
plaatsen gelegen in de Banat].

Düsseldorfer Familienkunde, jg. 49, 2013-1. A. Stützer: Das 
Kulturgut Fotografie; A. Strahl: Musik am Hofe des Herzogs 
und Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm 1614-1653 [verv.: Trom-

Duitsland
Beiträge zur Westfälischen Familienforschung, Band 69, 
2011. W. Bechtel e.a.: Bürgerliche und bäuerliche Nachkom-

men Bernhards VII. zur 
Lippe (1428-1511) bis zum 
Beginn des 18. Jahrhun-
derts; R. Lippe: Bernhard 
VII. und die Edelherren 
zur Lippe [die Falken-
burg, von Waldeck, von 
Schaumburg]; H. Stiewe: 
Bernhardiner-Bauten 
[von dem Busche, von 
Kerßenbrock, von Exter, 
Schmerheim, Kotzen-
berg, Kuhlmeier, Busse, 
Niebuhr, Döringsfeld, 
Niedermeier, Röhrent-

rup, Stork]; Illegitime Nachkommen [Feuerberg, Budde, Mei-
er zu Obernhausen, von der Wipper, Schilder, Rebock, Balcke, 
Sielemann, Barkhausen, Bauer, Beine, Bekemeier, Berghahn, 
Stromberg genannt Betzemeier, Böker, Bornemeier, Botter-
brodt, von dem Brinck, Buntekiel, Capelle, Dehlentrup, Dett-
mer, Dieckmeier, Dierking, Flörke, Fricke, Geller, Glandorf, 
Grabenmeier, Gröne, Hagemeister, Höcker, Höhner, Holzmei-
er, Hünkemeier, Junker, Krop, Krüger, Kruel, Kruse, Lübberts(-
meier), Meiers, Menkhausen, Niemann, Nolting, Petig, Plöger, 
Potthoff, Puls, Röhr, Sander, Schäfer, Sundermann, Tiemann, 
Thulemeier, Wieneke, Wollf en vele veranderingen door boer-
derijnamen].

Blätter für fränkische Familienkunde, Bd. 36, 2013. Th. 
Schörner, K. Knothe: Untertanen im Amt Teuschnitz im Jahr 
1573 [namen per plaats, naamsverklaringen]; R. Lutter: Ent-
stehung und Inhalt frühneuzeitlicher Eheverträge [voor-



222  –  Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 6

peter; Kainer, Kettel, 
Kaltenscheuer, Koch]; 
H. Kuth: Schatz & Lager-
buch des Amtes Mett-
mann ab 1670-1700 [in 
Metzkaußen, lijst]; H. 
Sebetzky: Düsseldorfer 
Klöster und Kirchen als 
Begräbnisstätten [verv., 
lijst bij Franziskanern, 
St. Maximilian en Kapu-
ziner en Carmelitessen: 
Aachen t/m Zilger]; H. 
Osmann: Straßennamen 
und Hausnummern im 

alten Erkrath um 1900 [verv., met omnummeringen en bewo-
nerslijst].
Idem, 2013-2. J. Kaldenbach: Die Familie Kegeljan in Namur 
(B) [Coupienne, Beckers, Bodart, Godin]; M. Degenhard: 
Informationen zu Personen aus Düsseldorf im 17./18. Jahr-
hundert aus dem Archiv der Freiherren v. Spiering [lijst: 
Alsfeldt t/m v. Zyndorff]; A. Strahl: Musiker am Hofe... [verv. 
Trompeter; Kugler, Luz]; H. Kuth: Schatz & Lagerbuch des 
Amtes Mettmann [verv.; uit Laubach, lijst]; H. Sebetzky: Düs-
seldorfer Klöster und Kirchen als Begräbnisstätten [verv., 
Carmelitessen en Kreuzherren]; M. Degenhard: Gehrader 
Schatz-register 1672/73 [lijst]; H. Osmann: Straßennamen 
und Hausnummern im alten Erkrath um 1900 [verv.].

Emsländische und Bentheimer Familienforschung, Bd. 24, 
2013 nr. 119. G. Vischer: Zur Geschichte des Hofes Visscher 
zu Lage [vanaf 1615, toen Overijssels, 8 gen.; Visser, van Bee-
sten, Boerwinkel, Grüppen, Lankhorst, Holthuis, Lamann]; A. 
Eiynck: Als der Schmuggel im Grenzgebiet von Emsland und 
Niederlanden blühte [Grenztraktat 1824: nieuwe grens]; H. 
Voort: Die “Adelycke vrye Havesaat Schulenburg” bei Veld-
hausen als Fideikommissgut der Familie van Coeverden 
[1765; Schuilenborg, Wolters, Wiesenfeld]; K.-L. Galle: Im 
1.Weltkrieg gefallen [Lambers, Bense, Hänschen]; G. Plasger: 
Traktatbauern - Hof Bonte in Brandlechter Haar; H. Voort: 
Ein Wappenstein in Veldhausen und seine Zuordnung [v. Re-
cke, v. Mulert, van Haersolte].
  Idem, 2013 nr. 120. Red.: Neue Internetpräsenz des AFEL 
[www.genealogie-emsland-bentheim.de vernieuwd]; H. 
Voort: Von Erbbegräbnissen in der Kirche: Adel in der Graf-
schaft Bentheim zwischen Standesanspruch und Konfes-
sion; K.-L. Galle: Alwine Wellmann: Politikerin und Mensch 
[(1891-1966), exm. Marmelstein]; G.G. Beld: Von der Graf-
schaft Bentheim nach Beaverdam, Michigan und von da nach 
anderswo [uit Vorwald bij Emlicheim, emigratie 1857; Belt, 
Neerken, Boes]; Ortsnamendeutung von Prof. Udolph [verv.].

Familie und Geschichte, Bd 8, jg. 22, 2013-1. G. Görmer: 
Die Frankenhäuser Seifensieder und der knappe Rohstoff 
Asche [Börner, Hauthal, Teuthorn, Garthoff; potasschaars-

te, brieven]; C. Kirchner: Mitteldeutsche in Ohrdruf 1563 bis 
1605 (Teil 5) [lijst uit Leutenberg t/m Schmalkalden]; W. Rei-
chertz: Gefallen fürs Vaterland. Leipziger Thomasschüler 
im Ersten Weltkrieg (3. Teil) [lijst Kloeppel t/m Seetzen]; H. 
Kuhles: Bauern, dörfliche Handwerker, Müller, Lehrer und 
ein Gastwirt – meine Vorfahren Hüttner aus der vogtländi-
schen Gemeinde Werda [13 gen., vanaf 1440; Ebert, Schna-
bel, Rinck].
  Idem, 2013-2. G. Reuter: Die Familie Draht-Barth und ihre 
Ahnengemeinschaft mit Philipp Melanchton [15e-20e eeuw, 
met schema’s; Hartig, Zanthier]; K. Weidenbruch: Pfar-
rer Martin Leißring (1655-1726) [zielzorger in Meuselwitz, 
naamsvoorkomen; Winckler]; U. Zigan: Die Mittweidaer Fa-
milie Forberger ‘sonst Sader genannt’ im 16. Jahrhundert [3 
gen., biografische gegevens bij naamdragende personen]; W. 
Reichertz: ...die andere Seite einer schönen Fassade... Gefal-
len fürs Vaterland [verv. en slot, alf. S-Z].

Genealogie,  2013-3. G.-P. Fehlert: Hieronymus. Eine Familien-
chronik als Reise durch die Zeit und die statistische Auswer-
tungen der genealogischen Daten [statistische bewerking 
computergegevens]; K. Volkart: Zwei gebrochene Lebenswege 
in der Magdeburger Familie Rosenthal [Jacobi, Sievers, Wei-
gelt, Sommermeyer, Huch, Banks].

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familien-
kunde, 2013-2. F. Stupp: Ne dicke Halfe oder welche Frauen ein 
Bauer nicht heiraten sollte [Die Halfen im Raum Düren-Nörve-
nich, grote pachters; Rey, Wirtz, Heuser]; J.M. Braun: Ein Kelch 
des Bernkasteler Ratssilbers von 1661 [wapens Blasius, Het-
zerath, Stephani, Kaut, Garcher, Becker, Philipps, Bohn, Simon, 
Knodt]; G.-A. Fülling: Die Verkartung der Solinger Kirchenbü-
cher [waarschuwing vanwege grote hoeveelheden leesfouten!, 
vraagstuk: wie is verantwoordelijk voor uitbrengen CD-rom?].
  Idem, 2013-3. F. Stupp: Ne dicke Halfe... [verv.; Rey, Kuhrts, Wi-
nand, Pütz, Curtius, von Mirbach]; L. Müller-Westphal: Wappen 
und Hausmarken bürgerlicher und bäuerlicher Familien, Teil 
XIV [verv.; Calenberg t/m Steinberg]; A. Züll: Zur Geschich-
te der familie Sistig im ehemaligen Dorf Wollseifen in der 
Nordeifel [Döhler, Löhr, Kirch].
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GensDataPro, het stamboomprogramma van de 
NGV, is hét programma bij uitstek voor de genealoog 
die meer wil dan alleen een opsomming van namen 
en jaartallen. In GensDataPro plaatst u al uw fami-
liemateriaal zoals foto’s, scans en bronteksten, een-
voudig bij de juiste gegevens waardoor ze makkelijk 

zijn terug te vinden. Ook het rechtstreeks importe-
ren van aktegegevens van de WieWasWie bronnen, 
met aanmaak van de bron en vermelde personen en 
relaties, zorgt voor een perfecte registratie van uw 
gegevens. De uitvoer van GensDataPro is een speer-
punt van het programma.

Uitvoer naar Microsoft Word (bijv. voor het samenstellen van een boekwerk) bevat onder meer:
• Een automatische index op persoonsnamen en/of adressen
• Overzicht met bronvermelding inclusief foto/scan van de bron.
• Foto’s op de juiste plaats bij de betreffende persoon en naar wens geschaald.
• Pasfoto’s van gezinsleden na elk gezin.
• Getuigen als daadwerkelijke personen in de database, die aldus ook met bladzijdeverwijzing in de index 

komen te staan.
• Tekstuele uitvoer met kant en klare pagina-instellingen en bijgeschaalde foto's, waardoor het maken van 

een boek sterk wordt vereenvoudigd.

Voor publicatie naar het web zijn meerdere moge-
lijkheden, waaronder een eenvoudige website met 
naamindex, een php uitvoer (dynamische stam-
boom) en een directe uitvoer naar Genealogie Online 
van Bob Coret. 
Met GensDataPro scant of kopiëert u foto’s eenvou-
dig naar de dossiers van personen, bronnen of adres-
sen. De dossiers kunnen ongelimiteerd foto’s bevat-
ten en foto’s kunnen in meerdere dossiers worden 

geplaatst (handig bij groepsfoto’s), met aanduiding 
van waar de persoon op de foto staat.
En zo zijn er nog tal van unieke mogelijkheden, alles 
wat een serieus genealoog nodig heeft. En bovendien: 
een buitengewoon toegewijde en kundige helpdesk 
van de NGV Dienst Computergenealogie. Lees er al-
les over op www.gensdatapro.nl, of probeer de demo-
versie die u daar kunt downloaden. GensDataPro is te 
bestellen in de webwinkel van de NGV: www.ngv.nl


