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INHOUD

Van de redactie

Bij de voorplaat

Schaapskudde met herder en hond, aquarel van Anthonij (Anton) Mauve (Zaandam, 18 september 1838 - Arnhem, 5 

februari 1888). Mauve was medeoprichter van de Hollandsche Teekenmaatschappij en lid van Kunst Zij Ons Doel uit 

Haarlem. Veel van zijn schilderijen heeft hij in de omgeving van Laren geschilderd. Door veel toeristen en kunstkenners 

werd het Gooi ook wel ‘Het land van Mauve’ genoemd. Tot in Amerika was de streek onder deze naam bekend.

Voor u ligt de juli-uitgave van Gens Nostra. Het is een editie met daarin artikelen over een aan-
tal uiteenlopende genealogische onderwerpen en bevat verder een diversiteit aan informatie 
via onze vaste rubrieken. 
Allereerst vragen we uw aandacht voor de twee grote artikelen. Het eerste is getiteld “Over 
de voorouders van Meyns Hilhorst te Soest” en is van de hand van Jos Hilhorst. Het verhaal is 
opgesplitst in twee delen en in dit eerste deel wordt nagegaan of hij een zoon was van Gerrit 
Rutgerszn van Hilhorst, genoemd in 1422 en of deze Gerrit afstamde van de Gerrit Hilhorst 
die omstreeks 1325 werd geboren. Een prachtig verhaal over een genealogische zoektocht 
die ons terug voert tot het eind van de middeleeuwen, met alle genealogische onzekerheden 
en problemen die daar bij horen.
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Het tweede grote artikel is er één dat behoort tot de eerder gestarte reeks “Op het slechte 
pad” en is getiteld “De families De Gelder, Kram(m)er, en Arons” van Harmen Snel. In dit derde 
artikel van deze auteur in deze reeks, wordt het Hoogduits-joodse gezin van Emanuel Levie 
en zijn vrouw Sara behandeld. In dit eerste deel wordt de levenswandel van de eerste twee 
kinderen en de vader en moeder beschreven. Opnieuw neemt de auteur ons mee naar een 
wereld van armoede en ander ongerief dat aanleiding geeft tot zakkenrollerij met als gevolg 
veroordelingen die er gezien de huidige maatstaven niet om liegen. We leren over de proble-
men die opdoemen bij het zoeken naar Joodse voorouders en hoe men bepaalde vondsten 
moet interpreteren. 

Deze editie bevat ook een aantal kleinere artikelen. Een is van auteur Hans Meijeraan en ge-
titeld “De ene acte is de andere niet” en is een vervolg op een eerder van deze auteur in Gens 
Nostra 2013, pagina 101 gepubliceerd artikel. Het gaat opnieuw over de praktijk van het twee-
maal inschrijven van personen in de burgerlijke stand in de eerste helft van de negentiende 
eeuw, met vaak voorkomende verschillen tussen de twee versies van deze inschrijvingen. 
Een leerzaam verhaal voor een ieder die precies wil weten “klopt het wat er staat en wat zou 
er hebben moeten staan”. 
Een ander artikel getiteld “De Stamboom getoetst” is van de auteur Hans Noppen en han-
delt over het toetsen van zijn door archiefonderzoek opgebouwde stamboom met behulp 
van recent Y-DNA onderzoek. Hij toont aan dat ca. 25% van de personen in deze stamboom 
geen familie van elkaar kunnen zijn. Maar er is meer: dit artikel laat ook zien dat het patroon 
van deze mutaties – een zogenoemd fylogenetische netwerk – juist goed met zijn ‘papieren’ 
stamboom samenvalt. 

In onze vaste rubriek Digitaal is een artikel opgenomen over een bijzondere genealogische 
website, “Bonmama”. De bewoners van Avereest zijn waarschijnlijk erg blij met deze website, 
die laat zien dat met het combineren van persoonsnamen, kadastergegevens en andere in-
formatie uit archieven én een enorme gedrevenheid veel te bereiken is op dit gebied. 
De rubrieken Tijdschriften en Boekrecensies bieden een goed overzicht van binnengekomen 
literatuur op genealogisch gebied. 

We belanden nu bij de plannen voor de komende edities van Gens Nostra in 2014. Allereerst 
roepen we de lezers op om artikelen voor de rubriek Digitaal in te sturen, zie het adres in de 
kop van deze rubriek. 
Maar ook voor de reeks “Op het slechte pad” kunnen we nog artikelen gebruiken. We hebben 
er al een paar ontvangen betreffende een andere periode en onderwerp dan van de auteur in 
deze Gens Nostra. Bij voorbeeld over een “Geslacht van scherprechters”, maar ook andere 
invalshoeken voor een dergelijk artikel zijn denkbaar en welkom. 
Voorts vermelden we, wellicht ten overvloede, dat er begin september een groot themanum-
mer over Rijnland zal verschijnen. Hieraan is de afgelopen maanden hard gewerkt. Verder is 
de deadline voor bijdrage aan het themanummer “Onze voorouders en de WOI” inmiddels 
voorbij en zijn we met de auteurs in gesprek over het uitwerken van dit themanummer. Be-
zoek voor het lezen van al onze oproepen onze webstek op de NGV website.

Tenslotte bestaan er nog meer ideeën voor themanummers, maar daar komen we een vol-
gende keer op terug. Wij als redactie hebben ons best gedaan en wensen u een prachtige 
zomer en een fijne vakantieperiode met veel leesplezier.

Frits van Oostvoorn 
Hoofdredacteur Gens Nostra
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JOS G.M. HILHORST

Over de voorouders van Meyns Hilhorst  
te Soest, deel 1

Van de in 1492 vermelde Meyns Hilhorst is vrijwel het hele nageslacht bekend. Min-
der is bekend over zijn voorgeslacht. In dit stuk wordt nagegaan of hij een zoon was 
van Gerrit Rutgerszn van Hilhorst, die in 1422 wordt genoemd, en of deze Gerrit 
afstamde van de Gerrit Hilhorst die omstreeks 1325 werd geboren. 
De familie is genoemd naar de boerderij Hilhorst te Stoutenburg nabij Amersfoort1. 
Een aantal van de hierna te bespreken gegevens is dan ook in het in Amersfoort 
gevestigde Archief Eemland opgeslagen. De meeste gegevens over de familie 
zijn echter te vinden in het Utrechts Archief, waar de stukken afkomstig van de 
Sint-Paulusabdij en van het Soester gerecht worden bewaard. 

Figuur 1. Het landgoed Hilhorst op een kaart van landmeter Jan van Diepenem, 1640 (Archief Eemland)
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Er bestaat ook een boerderij genaamd Hilhorst in Gelselaar, 
een nabij Borculo tussen de Schipbeek en Bolksbeek gelegen 
plaatsje. De boerderij werd in 1411 samen met het naastgele-
gen Laarberg door zekere Johan Sobbe verkocht aan ridder 
Hendrik van Gemen2. Door vererving en huwelijk kwamen bei-
de goederen terecht bij de graaf van Bentheim. Op 31 oktober 
1494 werd het goed vermeld als ‘Hellehorst, in Velouwen ind 
der herscop van Borkloe belegen’. Uit dit goed en het daar-
naast gelegen Laarberg maakte Everwyn graaf van Bentheim, 
heer van Steinfurt, toen een lijfrente aan zijn aanstaande 
bruid Adelheid, de oudste dochter van Otto zu Hoya en Broek-
huizen3. 
Van dit goed Hilhorst stamt ook een familie Hilhorst. In de 
twintigste eeuw waren de leden van deze familie meestal 
van protestantse huize, terwijl de familie Hilhorst uit Soest 
van katholieke afkomst is. De oudst bekende bewoner van de 
Hilhorst in Gelselaar was zekere Johan ter Airt, genaamd Hel-
horst, die in 1456 de Hilhorst pachtte van Johan van Gemen4. 
In 1631 waren Herman Helhorst en Herman te Schothorst 
kerkmeesters in Gelselaar en hun namen staan samen met die 
van de pastoor op de luidklok die in dat jaar in de toren werd 
gehangen. In 1641 was Jan toe Hilhorst getuige bij het doopsel 
van Herman Schothorst. De namen Schothorst en Hilhorst ko-
men beide voor in Eemland, niet alleen als familienaam maar 
ook als naam van boerderijen. Het is daarom nog niet waar-
schijnlijk dat lieden met deze namen vanuit Eemland naar Gel-
selaar (of omgekeerd) zouden zijn verhuisd. Veeleer gaat het 
om veldnamen, wat gezien de landschappelijke overeenkom-
sten tussen Gelselaar en Stoutenburg meer voor de hand ligt.

De bronnen voor de geschiedenis van de oudste leden van de 
Soester familie Hilhorst vloeien vanaf het vierde kwart van 
de veertiende eeuw. De voornaamste daarvan is het archief 
van de Sint-Paulusabdij te Utrecht; deze abdij was grondheer 
van een groot deel van Soest. Het Sint-Vitusstift te Elten was 
de andere belangrijke grondheer in het dorp. Overdrachten 
van grond van de Sint-Paulusabdij dienden plaats te vinden 
voor de abt van de abdij maar grond van het Sint-Vitusstift 
werd voor het Soester gerecht overgedragen alsof het vrij 
goed was. 
Bij overdracht van grond van de Sint-Paulusabdij werden op-
gegeven: de naam van de persoon die een stuk grond aan de 
abt beschikbaar maakte zodat hij die aan een ander in gebruik 
kon geven, de naam van de nieuwe bezitter van die grond, 
evenals de namen van de bezitters van naastgelegen perce-
len. Ook worden de namen van de getuigen van zo’n transport 
vermeld. In de eerste decennia na 1400 blijken de bezitters van 
de belendende percelen vaak nog te leven. Later wordt dik-
wijls gebruik gemaakt van de omschrijvingen uit de akten die 
bij zo’n grondtransport als bezitsbewijs werden overgelegd 
en die vaak ook aan de nieuwe bezitter werden overhandigd. 
De namen van de bezitters van belendende grond werden niet 
altijd aan de werkelijkheid aangepast en deze nogal slordige 
werkwijze verklaart dat de vermelding van iemand als bezitter 
van een belendend perceel niet altijd betekent dat hij in leven 

is. Het is echter mogelijk dat jaren later een lid van diens na-
geslacht genoemd wordt. Dit is ook het geval met een enkele 
vermeldingen van lieden met de naam Hilhorst of Van Hilhorst. 
De overdrachten van gronden van het stift voor het gerecht 
van Soest geven vrijwel dezelfde informatie.

Dit artikel is gesplitst in twee delen. In dit eerste deel worden 
enkele van de oudste generaties Hilhorst besproken met als 
doel de oudst bekende Gerrit Hilhorst aan te wijzen en om en-
kele anderen met die familienaam te bespreken.
In het Aanhangsel worden enkele in onbruik geraakte termen 
toegelicht.
In het nog te publiceren tweede deel van dit artikel komt het 
nageslacht van Gerrit Rutgerszn aan de orde en worden de 
conclusies van het onderzoek samengevat. Dit wordt gevolgd 
door een Aanhangsel, met daarin bewijsvoering.

Enkele zonen van Gerrit I

1. Gijsbert en Jan Gerritszonen
Kort na 1401, in 1410 en in 1420 werden door de Sint-Paulusab-
dij lijsten opgemaakt van de 21 hoeven te Soest. De lijsten 
van 1410 en 1420 geven ook de namen van de lieden die in de 
hoeven gerechtigd zijn. In de lijst uit 1420 is een aantal namen 
doorgestreept en andere zijn daar boven geschreven. Na 1420 
zijn zulke lijsten niet meer gemaakt, althans, ze zijn niet over-
geleverd. De lijsten vermelden op hoeveel vierdel grond de 
bezitters gebruiksrechten hadden. Een vierdel is een kwart 
hoeve, dat wil zeggen, vier morgen. De lijsten geven onder 
meer de namen van verschillende Hilhorsten, meestal met hun 
patroniem.
Oudere gegevens betreffen Gijsbert Gerritszn van Hilhorst. 
Hij kocht in 1397 een stuk land op De Beek5 dat tien jaar later 
werd vermeld als belending6. In 1401 kocht een Gijsbert Ger-
ritszn een stuk grond van Ricout van Hamelenberg7. Hij was 
een Hilhorst8, want met die naam wordt hij in 1402 vermeld 
als bezitter van de grond die grensde aan de grond die hij in 
1401 kocht. Gijsbert Gerritszn overleed vóór 1411. Zijn zoon 
Jan kreeg in dat jaar namelijk twee dagmaten land in tijns die 
zijn vader had bezeten9. Jan Gijsbertszn verwierf in 1414 drie 
schepels land op de eng10, die naast zijn grond lagen. Niet lang 
daarna, maar vóór 1419, was Jan overleden. Hij was een keur-
medig tijnsgenoot en zijn nabestaanden moesten daarom aan 
de Sint-Paulusabdij een keurmede afstaan. Dat gebeurde pas 
in 1424 en wel door Wouter Janszn, de man van Liesbeth, die 
voordien de vrouw was van Jan Gijsbertszn Hilhorst11. Jan had 
een dochter Aleida die in 1418 werd vermeld. Zij trouwde met 
Jan van Rijth Janszn en samen met hem verkocht ze in 1436 
haar bezit in Soest12. Voor zover kan worden nagegaan was 
hiermee de tak Jan Gijsbertszn uitgestorven.
Behalve Jan had Gijsbert Gerritszn ook een zoon genaamd 
Arnd (hierna Arnd II). Hij was een van drie lieden die in 1406 
gezamenlijk in het meest noordelijke deel van Soest bij de 
Eem grond verkregen13. Enkele jaren later werd dit stuk grond 
samen met twee akkers verkocht14. Nabij deze grond lag land 
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dat Arnd II in 1400 voor het gerecht had gekocht15. In 1397 was 
deze grond ook al vermeld16. Koop voor het gerecht houdt in 
dat deze grond een uitslag was van een der hoeven van het 
stift te Elten.
In 1419 werd genoteerd: “Aernt Gijsbertszn van Hilhorst alse 
een momber heeft versocht van Alijt zijns broeders dochter 
haer leen tot hoer mondighe daghen toe ende heeft dat heer-
ghewade voldaen”17. Dit bevestigt dat de al genoemde Aleida 
een dochter was van Jan Gijsbertszn Hilhorst en dat deze in 
1418 overleden was. Arnd II was dus inderdaad een broer van 
Jan Gijsbertszn.
In 1428 kocht Arnd II een hofstede van Evert vanden Doem die 
gelegen was in de Doemsche hoeve. Volgens de hoevenlijsten 
bezat Evert in 1420 daarvan 2,5 vierdel en was deze hoeve van 
het stift te Elten. Het transport vond daarom plaats voor het 
gerecht van Soest, zoals blijkt uit de volgende samenvatting 
van de betreffende akte.

Ook in 1428 verklaren Arnd van Hilhorst, schout van de Jonker 
van Gaasbeek, en vier schepenen van Soest dat voor hen Evert 
vanden Doem overdraagt aan Arnd Gijsbertszn Hilhorst de 
vrije eigendom van een hofstede die strekt van de Brink aan 
de Overweg, noordwaarts naastgeland Arnd van Hilhorst en 
zuidwaarts Rutger Rutgerszn van Hilhorst18.
In dit stuk worden twee verschillende Hilhorsten met de 
voornaam Arnd genoemd naast Rutger Rutgerszn. Terwijl het 
duidelijk is dat de koper van de hofstede de derde is in de lijn 
Gerrit-Gijsbert-Arnd, (Arnd II dus) wordt niet duidelijk wie de 
vader was van schout Arnd van Hilhorst. Daar wordt nog op te-
ruggekomen. Arnd II verkocht zijn in 1428 genoemde hofstede 
in 1442 aan Aleida, de weduwe van Hein Coninc19. 

Voor een schatting van het geboortejaar van Gijsberts vader is 
het nuttig om de gegevens over Gijsberts broer Jan te bespre-
ken. Dit kan met behulp van de gegevens over Armgaard Jan 
Gerritsznsdr Hilhorst. Haar vader en Arnd I Gerritszn worden 
in de lijst van 1410 genoemd, ieder als bezitter van een vierdel 
in de Kriexhoeve. Weliswaar is van beiden de familienaam Hil-
horst niet vermeld, maar zoals zal blijken, hoorden zij wel de-
gelijk tot die familie. Andere bezitters in die hoeve waren toen 
onder meer Hein Jacob Feijenzn met een vierdel en Gosen 
Hendrikszn met een half vierdel.

Jan was een zoon van Gerrit I. Dit blijkt uit de jaren waarin zijn 
dochter Armgaard samen met haar echtgenoot Johan Gout 
wordt vermeld. In 1420 had Johan Gout anderhalf vierdel in de 
Kriexhoeve. In deze hoeve bezaten voorheen “Aernt Hilhorst 
ende Jan gebrueders” ook anderhalf vierdel. Jans naam werd 
echter doorgehaald, waarna daarboven de naam Arnd werd 
geschreven. Arnd en Jan waren dus broers, maar in 1420 was 
Jan Hilhorst overleden. Vervol gens was alles doorgehaald en 
vervangen door “Ermgaert Jan Hilhorstdr”20. Dat Jan in 1420 
inderdaad overleden was blijkt uit een akte uit 1420, waarin 
staat dat Johan Willemszn Gout en zijn vrouw Armgaard Jan 
Gerritznsdr Hilhorst een stuk veen in tijns kregen dat haar 

was aangekomen van “hoer vaders doot”21. Johan Gout en Arm-
gaard Hilhorst waren al in 1388 bekend in Amersfoort, waar zij 
door het gerecht Amersfoortse burgers werden genoemd22. 
In het stuk staat over hen: “Johan Gout Willams soene ende 
Ermgart sinen wive”. Het echtpaar werd nog eens vermeld in 
140023. Armgaards vader Jan Gerritszn was al in 1407 vermeld 
bij een transport van grond in het Soesterveen24 en ook in 
1412, opnieuw als bezitter van belendende grond25. Jan over-
leed voor 1418, want in dat jaar droeg een Arnd Hilhorst vier 
stukken grond op ten behoeve van Jans dochter Armgaard26. 
Op dezelfde dag droeg Armgaard met de hulp van haar oom en 
voogd Arnd Hilhorst de helft van drie van die vier stukken over 
aan Aleida Jan Hilhorstdr27, waaronder de helft van een hofste-
de. Ook hieruit blijkt dat Jan Gerritszn Hilhorst, de vader van 
Armgaard, overleden was en dat haar oom Arnd I Gerritszn 
(de broer van Jan) niet alleen ervoor zorgde dat zij haar erfe-
nis kreeg, maar ook dat Aleida, de dochter van Jan Gijsbertszn 
Hilhorst, de helft van dit bezit ontving. Dat Aleida een dochter 
was van Jan Gijsbertszn is al gebleken.

De in 1418 genoemde hofstede werd samen met een vierdel 
veen dat Jan Hilhorst, Armgaards vader, geërfd had, in 1420 
opnieuw voor de abt overgedragen, zodat het schijnt dat er 
is nagedacht over de wenselijkheid van de in 1418 gedane 
transactie. In plaats van ieder de helft van de vier porties te 
laten bezitten kregen nu Johan Gout en Armgaard Hilhorst zijn 
vrouw twee hele stukken uit de erfenis gezamenlijk in tijns28. 
Enkele dagen eerder had Ricout Ricoutszn aan dit echtpaar 
drie akkers grond op De Beek verkocht29. In juni 1423 trad Jo-
han Gout nog op als tijnsgenoot bij het transport van onder-
meer een stuk grond op De Beek waaraan westwaarts bezit 
van zijn kinderen grensde30, maar in november 1423 was Johan 
Gout overleden. Toen droegen Armgaard en haar dochter Eest 
de drie van Ricout Ricoutszn gekochte akkers op De Beek over 
aan Johan Gouts broer Gerrit31, de oom van Eest. Daar waren 
ook bij aanwezig de “vier vierdelen van de maechtael”, dat wil 
zeggen, de vier naaste familieleden van de ouders van Eest. 
Daarvan is Arnd I Hilhorst herkenbaar als de oom van Arm-
gaard en Evert Willemszn Gout als een broer van Eests vader. 

Arnd I wordt ook genoemd in een transportakte uit 1417 vol-
gens welke Hendrik Jacob Feijenzn grond overdroeg waaraan 
tenminste twee Hilhorsten, maar vermoedelijk ook een derde, 
toen grensden. Behalve Arnd en Gerrit Hilhorst waren dat Rut-
ger Gerritszn en diens zoon Hendrik32. Zoals bleek was Hendrik 
Jacob Feijenzn in dezelfde hoeve gegoed als de twee broers 
Hilhorst en het gaat in deze transportakte bij de belendingen 
dus om Arnd I Gerritszn.
Schattingen van het geboortejaar van Gerrit I kunnen langs 
twee lijnen verlopen33: via Armgaard Jansdr en via Arnd I. Indien 
Armgaard in 1388 op de jongst-mogelijke leeftijd van 16 jaar 
trouwde met Jan Gout, zou zij in 1372 zijn geboren. Haar vader 
Jan zal dan omstreeks 25 jaar eerder, omstreeks 1347, zijn ge-
boren. Gerrit I, Jans vader, zou dan omstreeks 1322 zijn geboren.
Wanneer een man zonder voogd optrad, moest hij toen ten 
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minste 18 jaar oud zijn. Arnd II, die in 1397 zonder momber 
handelde, is dus voor 1379 geboren. Zijn vader Gijsbert zal dan 
omstreeks 25 jaar eerder, dus voor omstreeks 1354 ter wereld 
zijn gekomen. Dat plaatst het geboortejaar van Gijsberts va-
der Gerrit I op omstreeks 1329. Omdat veel mannen op latere 
leeftijd trouwden is het niet onmogelijk dat het geboortejaar 
van Gerrit I zo’n vijftien jaar vroeger lag.

In figuur 2 wordt het geschatte geboortejaar links boven de 
naam geplaatst en het geschatte of bekende sterfjaar rechts 
boven de naam. Gerrit kan als de stamvader van de Soester 
Hilhorsten worden beschouwd. Arnd I Gerritszn Hilhorst werd 
kort na 1401 vermeld als bezitter van anderhalf vierdel uutsla-
gen34. Hij moet dus vóór 1383 zijn geboren, maar omdat hij een 
broer was van Jan Gerritszn, zal het aanmerkelijk eerder zijn 
geweest. Zoals gezegd leefde hij nog in 1423.

2. Gerrit Hilhorst
Na Gerrit I volgen enkele generaties waarin de naam Gerrit 
voorkomt en het is daarom niet altijd duidelijk wie van hen 
wordt bedoeld. Zo wordt kort na 1401 een Gerrit Hilhorst ge-
noemd als bezitter van een halve hoeve “uutslagen”35, maar het 
is niet duidelijk welke Gerrit dit was. Hetzelfde geldt voor de 
Gerrit Hilhorst vermeld in de hoevenlijst van 1410 als bezitter 
van een halve hoeve in de Rijcmanshoeve36. Een Gerrit Hilhorst 
wordt ook genoemd in de omschrijving van de tiendblokken37 
te Soest in een stuk dat in 1533 is geschreven maar waarvan 
bekend is dat de inhoud in 1400 ontstond. Dit blijkt uit de in de 
omschrijvingen van het vierde en het vijfde blok gebruikte na-

men van lieden die in 1400 in Soest leefden. De omschrijving 
van het eerste blok begint als volgt: “Item dat yerste block is 
ingaende vanden Scaepwech opstreckende nae het heetvelt 
toe ende dat stuck lants dat Gerryt Hilhorst bewalt heeft sal 
geheel ende all in dit selve yrste block ende in genen van den 
anderen blocken tienden .. ”38 (zie figuur 3). De Schaapweg heet 
nu Kolonieweg. Gerrit Hilhorst had zijn land aan de Schaapweg 
dus omgeven met een wal, ongetwijfeld om te voorkomen dat 
de daarlangs naar de Soester heide trekkende schapen zijn 
gewas zouden beschadigen. 

Het blijkt dat de omstreeks 1410 levende Gerrit (hierna Gerrit 
II) een zoon had die ook Gerrit heette (Gerrit III) en dat zij sa-
men grond hadden in de rechts van de Eem liggende polder De 
Slaag die toen in het gerecht van Soest viel. Deze in 1404 als 
belending genoemde grond bezaten ze gezamenlijk met Wou-
ter Morsche39. De families Hilhorst en Morsche werden op-
nieuw genoemd in 1413, weer in verband met grond in De Slaag 
en dan blijkt dat Gerrit III een zus had die Armgaard heette40. 
In 1416 verkreeg Gerrit III nog een stuk land in De Slaag41. Bij 
dit transport was als een der tijnsgenoten aanwezig een Arnd 
Hilhorst. Arnd I Gerritszn leefde nog in 1423 zodat hij de rol 
van getuige van de overdracht kan hebben vervuld. Gezien zijn 
nadien nog een aantal malen voorkomende vermeldingen kan 
de Arnd uit 1416 echter ook een broer van Gerrit III zijn. Deze 
broer zou dan Arnd III zijn.
Een Gerrit van Hilhorst was in 1395 een der schepenen van 
Soest42 en ook in 139743 en in 140044. Dit was Gerrit II, omdat 
Gerrit I toen ongetwijfeld al was overleden. In 1410 werd een 
Gerrit Hilhorst uit Soest buitenburger van Utrecht45. De om-
geving van Amersfoort was in de jaren 1410-1412 onrustig als 
gevolg van de Arkelse oorlogen en het buitenburgerschap gaf 
hem het recht binnen de veilige muren van Utrecht te verblij-
ven. Daarvoor moest echter wel een bedrag worden betaald. In 
1410 trad hij ook op als tijnsgenoot van de Sint-Paulusabdij46. 
Hij was daarvoor in Utrecht en in 1411 en 1413 was hij ook in de 
stad47. In 1414 was er een eind gekomen aan de oorlogssituatie 
rond Amersfoort en Gerrit liet vermoedelijk daarom zijn bui-
tenburgerschap van Utrecht verlopen. Zijn naam werd in dat 
jaar geschrapt wegens wanbetaling48. Deze vermeldingen be-
treffen vermoedelijk alle Gerrit II.

Figuur 3. Omschrijving van het eerste tiendblok; Gerrit Hilhorst wordt genoemd op de derde regel

Figuur 2. Enkele afstammelingen van Gerrit I
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In 1415 was een Gerrit Hilhorst schout van Soest namens de 
heer van Gaasbeek49, de leenman van de Sint-Paulusabdij voor 
het gerecht van Soest. In hetzelfde jaar trad Gerrit Hilhorst 
ook op als tijnsgenoot50 en weer als schout51. Ook in 1416 was 
hij nog schout52. In de bronnen wordt niet gezegd welke Gerrit 
Hilhorst in deze vermeldingen wordt bedoeld. Het is echter 
waarschijnlijk dat dit Gerrit III was, omdat Gerrit II toen al aan de 
oude kant was voor de schoutsfunctie. 

Op 3 oktober 1416 gaf de Sint-Paulusabdij de volgende brief 
voor Gerrit III: 
“Dit is Gheryts brief van Hilhorst, zijn brueder, zijn zusteren 
ende dat daer af gecomen is alze dat sy ons tot ghenen recht 
en staen. 
Wy abt, prior ende ghemeen convent van sente Pouwels 
tUtrecht kennen met desen onsen openen brieve dat Gherijt 
van Hilhorst Gherijtszoen zyn brueder zijn zusteren ende dat 
daer af gecomen is, ons noch onsen goedshuus tot ghenen recht 
en staen noch tot enigen dienst verbonden en sijn, daer sy ons 
of onsen goedshuus voerscr. in enigerwijs iet af sculdich sijn. In 
kennisse der waerheyt hebben wy abt, prior ende ghemeen con-
vent desen brief beseghelt met onsen segelen. Gegeven int jaer 
ons heren dusent vierhondert ende sestien des saterdaghes na 
sente Remeysdach”53. 

Zeer vermoedelijk had Gerrit III deze brief nodig toen hij zich wil-
de vestigen in Amersfoort omdat het stadsbestuur niet graag 
zag dat zijn burgers aan anderen diensten verschuldigd zouden 
zijn, wat het geval was met de tijnsgenoten van de Sint-Pau-
lusabdij. Volgens het opschrift van een lijst in het archief van die 
abdij moesten die lieden namelijk niet alleen keurmede betalen, 
maar waren zij ook verplicht vervoersdiensten te verrichten en 
zakken voor het graan te leveren. 
Dat Gerrit III in Amersfoort ging wonen blijkt uit een stuk van 7 
oktober 1416. Daarin staat dat hij de eigendom verkreeg van een 
huis met de erfpacht van een hofstede gelegen “op den Camp 
inde Pothof” te Amersfoort, waar een van zijn twee buren Her-
man Vos heette54. Twee weken later, op 21 oktober verkregen 
Gerrit Hilhorst en zijn vrouw Liesbeth het huis met hofstede in 
erfpacht55 waarin Herman Vos en diens vrouw hadden gewoond. 
Het is niet duidelijk of het hier gaat om de vader van Gerrit III of 
om Gerrit Godenzn van Hilhorst waarover schout en schepenen 
van Amersfoort op 29 maart 1419 verklaarden dat hij de belen-
ding bezat van een huis en hofstede op de Camp in de Pothof die 
op 11 oktober van dat jaar werd overgedragen56. In 1436 ontving 
het Sint-Joriskapittel pacht van een hofstede “opten Camp in-
den Pothof” waarnaast toen Gerrit van Hilhorst woonde57, wel-
licht Gerrit III. Goden of Godevaart van Hilhorst is bekend als 
een der getuigen bij een proces uit 1390 te Stoutenburg58 en zijn 
zoon Gerrit woonde dus in Amersfoort. Een vraag is natuurlijk 
of Gerrit Godenzn familie was van Gerrit III; deze wordt hier niet 
beantwoord.
De verhuizing van Gerrit III van Soest naar Amersfoort in 1416 
hoeft niet in te houden dat hij zijn grondbezit in Soest zou heb-
ben verkocht. In ieder geval is zijn bezit in de Morschemaat in 

de familie Hilhorst gebleven, zoals vele jaren later blijkt. Dit 
grasland was immers te benutten voor de veeteelt, zoals veel 
andere Amersfoorters deden. Wellicht bleef Arnd Gerritszn, als 
hij de broer was van Gerrit III, wel in Soest59.
Met de beschikbare gegevens kan niet worden aangetoond 
dat Gerrit II een zoon zou zijn van Gerrit I met Goden, hoe waar-
schijnlijk dit ook moge zijn. Het gebruik was immers de oudste 
zoon (Gerrit III) naar zijn grootvader te vernoemen. Ook is er 
de Gerrit Hilhorst die in 1390 voor het leengerecht van de heer 
van IJsselstein te Stoutenburg een verklaring aflegde over de 
grenzen van het daar gelegen goed Emelaar60. Verklaringen van 
deze aard werden meestal gevraagd van lieden die op gevor-
derde leeftijd waren. Was deze Gerrit dezelfde als Gerrit I? 
Zo ja, dan zou hij bij die gelegenheid omstreeks 65 jaar oud 
zijn geweest, een leeftijd waarop men naar dit soort kennis 
gevraagd kon worden. Als dit het geval was, zou hij voordien 
vanuit Stoutenburg naar Soest zijn vertrokken.

Er zijn nog twee Hilhorsten die besproken moeten worden. 
Dat zijn Rutger Gerritszn en zijn zoon Gerrit Rutger Gerritszn. 
Uit de in noot 32 weergegeven belendingen van twee stukken 
grond in De Delle in 1417 blijkt dat beide stukken grenzen aan 
grond van een Rutger Gerritszn en zijn zoon Hendrik. Volgens 
de lijst uit 1410 had een Rutger Gerritszn grond bezeten in de 
Kriexhoeve, maar was hij vóór 1410 overle den, want zijn naam 
was vervangen door die van Jan. Dat een Rutger Gerritszn Hil-
horst grond in Soest bezat blijkt uit het testament van Albert 
Hein Naghels uit 1421. 
Op 9 september van dat jaar vermaakte hij aan zijn zoon Dirk 
twee dagmaten land waaraan zuidwaarts grond lag van Arnd 
Gijsbertszn Hilhorst en Rutger Gerritszn Hilhorst61. De om-
schrijving van die belending dateert zeer waarschijnlijk uit de 
tijd dat Albert Naghelszn de grond verwierf. In 1452 verkrijgt 
zijn zoon Dirk het in 1421 genoemde goed inderdaad in leen62 en 
dan is de zuidwaartse belending in handen van Arnd Gijsberts-
zn Hilhorstzn en Gerrit Hilhorst in plaats van Rutger Gerritszn 
Hilhorst. Rutger Gerritszn had dus een zoon Gerrit. Zoals nog 
blijkt werd zijn zoon “Gheriit Rutghers soen van Hilhorst” ook 
in 1422 genoemd. Het is dus ook nodig meer over Rutger te 
zeggen, temeer omdat ook in het voorgaande al bleek dat er 
een Rutger Gerritszn Hilhorst leefde.

3. Rutger van Hilhorst
In 1414 verkocht Gerrit Rutger Gerritsznzn een vierdel nog niet 
ontgonnen veengrond, tegelijk met drie te Hees (nabij Soest, 
later onder zand bedolven) gelegen akkers63. Zijn vader was 
genoemd in 1399 als rechtverkrijgende op een vierdel van een 
veenhoeve in het Hezerveen64 dat in dit jaar werd verdeeld 
over de bezitters van de hoeven in het dorp Hees. Hij kon dit 
stuk veen slechts verkrijgen omdat hij recht had op een deel 
van een der hoeven in Hees en hij was dan ook in 1395 tijnsge-
noot bij overdracht van grond op de Hezer eng. Uit de verkoop 
van de drie akkers en het vierdel veen door zijn zoon blijkt dat 
dit inderdaad het geval was. Ook blijkt dat Rutger Gerritszn 
voor 1414 was overleden. Na 140065 komt hij niet handelend 
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voor in de boeken en zijn zoon verkoopt het bezit in Hees. 
Slechts in de lijst van 1410 wordt hij vermeld alsof hij grond van 
Jan Gerritszn had verkregen.
Een terechte vraag is wie van de drie tot nu toe besproken 
Gerrits als de vader van Rutger kan worden aangewezen. Een 
daarmee verbonden vraag is of en hoe deze Rutger verwant is 
met de Rutger Rutgerszn van Hilhorst die in 1423 en daarna in 
belendingen is vermeld66. Antwoorden op beide vragen wor-
den gecompliceerd door het feit dat in 1376 zekere Rutger van 

Hogherhorst schepen van Soest was67 die een wapen had dat 
gelijk is aan het wapen dat in 1395 werd gebruikt door de sche-
pen Gerrit van Hilhorst. 
Het bestond uit een Sint-Andreas kruis of schuinkruis in het lin-
ker vrijkwartier, een lelie rechts in het schildhoofd en een lelie 
in de schildvoet. Zowel Andreaskruis als lelie waren typerend 
voor Eemland omdat het wapen van de heren van Amersfoort/
Stoutenburg uit lelies, geplaatst 3,2,1, bestond en het wapen 
van de heren van Lochorst uit een uitgestulpt Andreaskruis68. 
Dit wapen werd ook gebruikt in 1466 door een Gerrit van Hil-
horst als schout van Soest69 en een Arnd Hilhorst in 1478 als 
schepen van Soest70. Omdat dit wapen meermaals door een 
Hilhorst is gebruikt moest Rutger van Hogerhorst onderdeel 
van het onderzoek worden.
De oudst mij bekende vermelding van het goed Hogerhorst 
dateert van 143372. Het was toen een boerderij aan de rech-
terkant van de Eem die ongeveer tegenover de Grote Melm te 
Soest lag in het bisschopsgerecht van Koelhorst en Wede. In 
1433 was een kwart van dit goed in handen van Jacob van Gaas-
beek. De rest was van het stift te Elten, dat ook grondheer was 
van het naastgelegen Krachtwijk. Ook in 1382 was Rutger van 
Hogherhorst schepen van Soest73. Hij woonde ook toen niet 
op de Hogerhorst, omdat schepenen in het gerecht dienden te 
wonen dat zij bestuurden.
Het is merkwaardig dat de familienaam Van Hogherhorst 
alleen voorkomt in deze twee gegevens als achternaam van 
dezelfde man en nadien niet meer. Betekent dit dat hij later 
nog slechts als Rutger gevolgd door een patroniem door het 
leven ging? Was dat patroniem misschien Gerritszn? Hoe dan 
ook, als schepen zal deze Rutger omstreeks 35 jaar oud zijn 
geweest, wat betekent dat hij voor 1341 zal zijn geboren. Het is 
daarom onwaarschijnlijk dat hij dezelfde zou zijn als de in 1423 
vermelde Rutger Rutgerszn van Hilhorst. Veeleer kan over-
wogen worden dat hij diens vader was, zodat zijn familienaam 
eigenlijk Hilhorst zou zijn. Daarom wordt hier eerst meer over 
Rutger Rutgerszn gezegd.

Van Rutger Rutgerszn van Hilhorst is niet gevonden dat hij 
handelend optrad. De reden daarvoor is zeer waarschijnlijk 
dat de grond die hij gebruikte behoorde tot de hoeven van het 
Sint-Vitusstift te Elten. Daarom zouden transporten van zijn 
grond alleen voor het Soester gerecht hebben plaatsgevon-
den waarmee de kans wel erg groot werd dat de betreffende 
akten verloren konden gaan. 
Zijn bestaan is dus alleen bekend omdat hij grond bezat die 
grensde aan getransporteerde percelen. De oudste van dit 
soort vermeldingen is van 142374. 
Daarin gaat het om dezelfde grond als genoemd in 143675 die 
Aleida Jan Gijsberts Hilhorstznsdr dan overdraagt. In beide 
transportbrieven wordt name lijk dezelfde belending beschre-
ven, omdat de Bisschopsweerd ook ‘s-Herenmaat werd ge-
noemd. De tweede vermelding van Rutger Rutgerszn dateert 
uit 1428. Zijn grond lag toen zuidwaarts van de hofstede die 
Arnd II kocht van Evert van den Doem en, zoals al is gebleken, 
lag deze hofstede in een van de hoeven van het stift te Elten. 
Gezien de vermelding uit 1423 moet Rutger Rutgerszn vóór 
1405 zijn geboren. Zowel Rutger I als Rutger II bezaten dus 
grond van het Sint-Vitusstift te Elten.

Omstreeks dezelfde tijd leefde een Arnd Rutgerszn Hilhorst die 
wordt genoemd in een akte van 8 april 1424. Beatrijs van Kracht-
wijk kreeg toen enkele goederen in leen. Daaronder bevond zich 
een stuk land met hofstede “daer Aernt Rutgerssn nu op woent” 
die zeewaarts werd belend door Gerrit van Hilhorst76. Uit een 
gerechtsbrief van 8 oktober 1437 blijkt dat hij toen schepen van 
Soest was. Ook hierin heet hij Arnd Rutgerszn. Hij zegelde toen 
met een wapen waarin voorkomen linksboven een ruit, rechts-
boven een lelie, tussen beide en iets hoger een ster en in de 
schildvoet een lelie. Het rand schrift is deels onleesbaar, maar 
eindigt Hilhorst77.
Deze Arnd wordt ook genoemd in het archief van de stad 
Utrecht. Onder het hoofdje “Dit syn nywe borger” in het 
Buurspraakboek wordt hij namelijk op 27 juni 1440 genoemd 
Arnd Rutgerszn van Hilhorst samen met Gerrit Rutgerszn 
van Hilhorst en Hendrik Arnds zn van Hilhorst. Enkele dagen 
na 25 juli van dat jaar werd ook een Gerrit Gerritszn van Hil-
horst ingeschreven als buitenburger78. Arnd Rutgerszn zal 
omstreeks 1400 zijn geboren en hij was dus de Arnd Hilhorst 
of Arnd IV die in 1426 als schout werd genoemd79. Zijn wa-
penschild bevatte toen linksboven een ruit, rechtsboven een 
lelie, tussen beide een ster en in de schildvoet een lelie, het-
zelfde wapen als dat van de Arnd Rutgerszn die in 1437 als 
schepen zegelde. Dit wapen wijkt dus af van dat van Rutger 
van Hogherhorst. Als deze zijn vader was hoefde het overi-
gens niet hetzelfde te zijn. Dat recht had mogelijkerwijs al-
leen de oudste zoon.
Rutger (hierna Rutger I) had dus drie zonen: de vroeg overle-
den Rutger II, Arnd IV en de al genoemde, maar nog te bespre-
ken Gerrit IV. Tot nu toe is er geen antwoord op de vraag wie 
hun grootvader was. Voor de hand ligt te denken dat zijn naam 
Gerrit was; de vermelding uit 1414 waarbij Gerrit Rutger Ger-
ritsznzn zijn bezit in Hees verkocht is immers zeer suggestief 

Figuur 4. Zegel71 van Gerrit Hilhorst, schepen van Soest, 1395
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en dat geldt ook voor de vermelding uit 1410 van Rutger Ger-
ritszn die land van Jan Gerritszn Hilhorst overnam. Uit de ruim 
beschikbare gegevens in het archief van de St-Paulusabdij 
blijkt niet dat er in die jaren een andere persoon met de naam 
Gerrit Rutger Gerritszn in Soest bezit had, zodat de conclusie 
kan luiden dat zijn familienaam Hilhorst was80. 
Gerrit Rutger Gerritszn moet tenminste 18 jaar voor 1414 zijn 
geboren. Hij was in dat jaar immers mondig bij de verkoop van 
zijn goed in Hees. Zijn vader, Rutger Gerritszn, moet dan ten-
minste 25 jaar eerder, dat wil zeggen, voor 1389 zijn geboren. 
Hij kan daarmee een zoon zijn van Gerrit II, maar dat is geens-
zins zeker. Het is evenzeer mogelijk dat hij een zoon was van 
Gerrit I, zodat hij omstreeks 1400 omstreeks 55 jaar oud zou 
zijn geweest. 

Conclusie

Het is duidelijk dat enkele takken van de familie Hilhorst in de 
mannelijke lijn uitstierven, namelijk de takken Jan Gijsbertszn 
en Jan Gerritszn. Ook bleek dat Rutger I Hilhorst drie zonen 
had: Arnd IV, Gerrit IV en Rutger II. Gerrit IV werd kort voor 1396 
geboren. De vader van Rutger I heette Gerrit. 
Het kon niet worden aangetoond wie van de verschillende Ger-
rits de vader van Rutger I was. Zowel Gerrit I als Gerrit II komen 
in aanmerking. Het meest waarschijnlijk is echter dat Gerrit I de 
vader was van Rutger I. Het is niet zeker, maar wel waarschijn-
lijk dat Rutger van Hogherhorst dezelfde is als Rutger I.

Aanhangsel: Enige termen uit de late 
middeleeuwen in gebruik in Soest

Afgrift: Het verhandelbare recht op afgrift kon in tijns worden 
verkregen. Dit betreft het recht de in een stuk veen bestaande 
turf af te graven, zonder recht te krijgen op het gebruik van de 

onder het veen gelegen zandgrond. Dit laatste recht bleef in 
handen van degene die de afgrift had afgestaan.
Belending: naastgelegen stuk grond
Dagmaat: Een oppervlaktemaat gelijk aan het stuk grasland 
dat in een dag met de zeis gemaaid kan worden.
Gerecht: Het begrip gerecht valt samen met het tegenwoordi-
ge begrip gemeente voor zover dit over het grondgebied gaat. 
Afhankelijk van de context kan het woord ook betekenen: ge-
meentebestuur. Maar, terwijl nu de rechtspraak toevalt aan 
de kantonrechter of hogere rechters, werd vroeger door het 
gerecht op dorpsniveau recht gesproken in civiele zaken. Voor 
de criminele rechtspraak bestonden andere rechtbanken. Het 
gerecht bestond uit een schout en schepenen. In Soest waren 
dat er zeven.
Heergewaad: zie onder Tijns
Keurmede: Een deel van de nalatenschap van een tijnsgenoot 
dat hij schuldig was aan de heer van de grond. 
Opdracht/opdragen: Bij het transport van een stuk grond van 
de Sint-Paulusabdij diende de tijnsgenoot of leenman die zijn 
goed wilde overdragen eerst duidelijk te maken dat die grond 
eigenlijk van de abdij was. Dit deed hij door het bezit (niet de 
eigendom) aan de abt op te dragen, zodat de abt daarover kon 
beschikken. Vervolgens gaf de abt dit stuk grond aan de nieu-
we bezitter in tijns of in leen. Tussen oude en nieuwe bezitter 
werd uiteraard ook gehandeld. De nieuwe bezitter betaalde de 
voormalige bezitter ongetwijfeld een bepaald bedrag. In leen 
of tijns gehouden grond kon door de bezitter worden verpacht.
Schout: De schout was voorzitter van het gerecht, en werd be-
noemd door de heer van het gerecht. Hij moest misdadigers 
opsporen en aanhouden; vaak was hij ook aanwezig bij het in-
nen van de tienden. Hij hoefde niet in het gerecht te wonen. Na 
omstreeks 1450 verkreeg de schout in Soest het ambt na beta-
ling van een zeker bedrag.
Schepen: De schepenen werden gekozen door de stemgerech-

Figuur 5. Restant van niet ontgonnen veengrond
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tigde buren. In Soest kwamen het ene jaar nieuwe drie sche-
penen aan en het andere jaar vier. Ze werden door de schout 
gekozen uit een dubbele voordracht die door de zittende sche-
penen was gemaakt. Ze moesten wonen binnen de grenzen van 
het gerecht.
Tiende: Grove tienden werden geheven van de landbouwoogst; 
smalle tienden van de geboorten aan vee. De grove tiend in 
Soest bestond uit iedere elfde schoof rogge. Van oorsprong 
was de tiend een kerkelijke belasting, ingevoerd door Pepijn III 
omstreeks 750. Het doel was met de opbrengst de armenzorg 
te financieren, evenals het levensonderhoud van de priesters 
en het onderhoud van de kerkgebouwen. Het recht op de tiende 
in een bepaald gebied was een vermogensbestanddeel, dat in 
leen kon worden gegeven aan kloosters of leden van de adel. 
De tienden in Soest waren bezit van de Sint-Paulusabdij.
Tijns: Een vrij gering bedrag dat een tijnsgenoot jaarlijks diende 
te betalen aan de feodale heer van de grond als erkenning van 

diens eigendom. De stand van een tijnsgenoot was lager dan 
die van een leenman. Deze betaalde een heergewaad, een aan-
zienlijk hoger bedrag, dat echter slechts eenmaal gedurende 
het leven van de leenman betaald diende te worden.
Tijnsgenoot: Term die aanduidt een man die grond gebruikte 
dat in eigendom was bij een heer van wie hij die grond in tijns 
hield samen met anderen die eenzelfde verhouding hadden tot 
die grondheer. De term werd meestal gebruikt voor hen die ge-
tuige waren van een grondtransport.
Uitslag: Een stuk grond uit de gemeenschappelijk beheerde 
gronden, dat is ontgonnen nadat de oorspronkelijke hoeven zijn 
uitgezet. Bij een verdeling van de meent werd aan iedere hoeve 
een “uitslag” toegekend.
Vierdel: Een vierdel is een kwart van een hoeve land. Een hoeve 
land in Soest bestond uit 16 morgen. Een vierdel was dus vier 
morgen groot. Een hoeve was groot 14,6 hectare.

Noten
HUA = Het Utrechts Archief
KKK = Inventaris van de Archieven van de Kleine Kapittelen en Kloosters 

1 Zie over die boerderij: Jos G.M. Hilhorst, Het Goed Hilhorst te Stoutenburg, in: 
Flehite, Historisch Jaarboek voor Amersfoort en Omstreken, 2011: pp 26-41. 

2 Fürstliches Archiv Burgsteinfurt, oorkonde D184.
3 Ter aangehaalde plaats (hiernaT.a.p.), oorkonde nr 51. In deze oorkonde wordt 

ook gezegd dat Hellehorst en Laarberg gelegen waren in de heerschap van 
Borculo. Daarin lag het dorpje Gelselaar. Ook nu nog ligt Laarberg naast het 
goed Hilhorst.

4 T.a.p., oorkonde nr 225.
5 18 mei 1397: Gerrit Haesse draagt op een stuk land op die Beke, boven naast-

geland de heer van Abcoude en beneden Willem Heinszn. Dit krijgt Ghisebert 
Gheridssoen van Hilhorst in tijns van de abt van de Sint-Paulusabdij (HUA, KKK 
505-1: fol. 159r).

6 11 december 1407: Willem Hein Janszn draagt op en Johan Walraven krijgt in 
tijns drie akkers land met huis en hofstede gelegen op De Beek, oostwaarts 
Gijsbert Gerritszn Hilhorst, westwaarts Willem Jacobszn van den Doem. (HUA, 
KKK 505-1: fol. 264v).

7 8 januari 1401: Ricout Stevens van Hamelenberg draagt op een stuk land Hul, 
landwaarts naastgeland Evert Bot Volkenszn en zeewaarts Willem de Goyer. 
Dit krijgt Gijsbert Gerritszn in tijns (HUA, KKK 505-1: fol. 181v).

8  23 januari 1402: Ricout Stevenszn draagt op en Margriet, de vrouw van Gijsbert 
Evertszn krijgt in tijns een vierdel slagen, vanouds gelegen in de Nye hoeve, 
landwaarts naastgeland Evert Bot Volkenszn en zeewaarts Gijsbert Gerritszn 
Hilhorst, uitgezonderd een schepel land daarin, waaraan boven naastgeland is 
Evert Bot Volkenszn en beneden Gijsbert Gerritszn Hilhorst (HUA, KKK 505-1: 
fol. 221v).

9 22 september 1411: “Int iaer ons heren dusent vierhondert ende elve op sinte 
Mauriciusdach versocht Jan Hilhorst Giisbertszoen alsulc goet als Giisbert 
Hilhorst Gerritszn ziin vader den Gode genadich zy van ons ende onse abdien 
te houden plach, dat was die helfte van twe dachmaet lants daer oestwert 
naestghelant is Gheertruyt van Kracwiic ende westwert Evert Bot Volquinszn, 
te verheerghewaden met ene halve ouden Vrancriischen scilt”. (KKK 505-1: fol. 
291).

10 28 april 1414: Na opdracht door Hendrik en Wouter Wouterszonen kreeg Jan 
Hilhorst Gijsbertszn in tijns drie schepel zaets op de eng te Soest, strekkend 
van de Baarnweg neer aan het vlasmeer, noordwaarts naastgeland Ricout Wou-
terszn en zuidwaarts Jan Gijsbert Hilhorstzn (HUA, KKK 505-1: fol. 317v-318r).

11 HUA, KKK 387: p. 39.
12 4 april 1436: Aleida Jan Gijsbert Hilhorstznsdr en haar man en voogd Jan van 

Rijth Janszn droegen op onder meer drie stukken land op de eng. Het eerste 
strekte van de Baarnweg tot het Heetveld, landwaarts naastgeland Gerrit van 
Hilhorst en zeewaarts Jacob Goedenzn; het tweede werd zuidwaarts belend 
door Arnd van Hilhorst, oostwaarts door Jacob Goedenzn en aan beide einden 
door Jacob Goedenzn; terwijl het derde stuk landwaarts grensde aan grond van 
Jacob Goedenzn en zeewaarts aan de Heetacker. Deze drie stukken land kreeg 
Hendrik Jacob Goedenzn in leen (HUA, KKK 505-3: fol. 52v).

13 27 maart 1406: Gerrit Rutgerszn (van den Gheyne, zoals in 1410 blijkt) en zijn 
zoon Boeriken droegen op :(1) Odikens kamp, zuidwaarts Huge Lambert Zas-
senzn naastgeland en noordwaarts Stynne des papendochter van Zoes was; (2) 

acht akker, zuidwaarts Gerrit Lambert Zassenzn naastgeland en noordwaarts 
Johan Hombout; en (3) vier akker strekkend van de Turfweg aan de Lodijk, 
noordwaarts Gerrit Stinnezn naastgeland en zuidwaarts Johan Hombout. Dit 
kregen in tijns Arnd Hilhorst, Willem Klaaszn en Albert Hein Zwagherszn ( HUA, 
KKK 505-1: fol. 73).

14 9 augustus 1410: Gerrit Rutgerszn van den Gheyne, Arnd Hilhorst en Willem 
Klaaszn droegen op zes akkers strekkend van de Turfweg aan de Lodijk, 
noordwaarts Gerrit Stinnezn en zuidwaarts Johan Hombout naastgeland, wat 
Hendrik Borrenzn in tijns kreeg (HUA, KKK 505-1: fol. 283v).

15 29 maart 1400: Schout en schepenen van Soest, waaronder Gerrit Hilhorst, ver-
klaarden dat Dirk Jacob Jan Willemsznzn aan Arnd Gijsbertszn de vrije eigen-
dom had overgedragen van de Uterdijk, tussen de Eem en Arnd Gijsbertsdijk 
op de Loemaet (Archief Eemland, hierna AE, Sint-Pieters en Blokland Gasthuis, 
hierna PBG: map 252).

16 8 juli 1397: Schout en schepenen van Soest, waaronder Gerrit van Hilhorst, 
verklaarden dat Rutger Jacobszn had overgedragen aan Arnd Gijsbertszn de 
eigendom van de Uterdijk tussen de Eem en Arnd Gijsbertsdijk op de Loemaet 
(AE PBG: map 252).

17 HUA, KKK 505-3: fol. 456r.
18 AE, Der Armen Poth: map 504.
19 7 mei 1442: Het gerecht van Soest verklaarde dat Arnd Gijsbert Hilhorstzn aan 

Aleida, de weduwe van Hein Coninc overdroeg de vrije eigendom van een huis 
en hofstede met een stuk land, strekkend van de Brink tot aan de Overweg, 
zuidw. de Jonker van Gaasbeek en noordw. Rutger Rutger Hilhorstzn (AE, PBG: 
map 505).

20 HUA, KKK 387: p 258. 
21 HUA, KKK 505-1: fol. 381. Zoals hierna blijkt was Arnd in 1423 nog niet overleden.
22 AE, Charterverzameling nr 55.
23 AE, Armen de Poth, map 177, dd 4/2/1400.
24 1407: Klaas Colijnszn en enkele anderen droegen op een halve hoeve veenland 

in Kriexhoeve zoals zij dit onderdeeld in tijns hielden, zuidwaarts Gerrit van 
Hilhorst en zijn zoon Jan, noordwaarts Elzabeen, de vrouw van Gerrit Warrinxzn. 
Dit kreeg Gerrit Rutgerszn de Beer in tijns. (HUA, KKK 505-1: fol. 239). 

25 23 maart 1412: Gijsbert Morsche Jacobszn droeg op een oever veen strekkend 
van de Hooiweg in de Eem, zuidwaarts naastgeland Jan Hilhorst Gerritszn en 
noordwaarts Hildegont Jacob vanden Doemsdr, de vrouw van Jan de Goyer. 
Deze grond kreeg Dirk Willemszn in tijns. Vervolgens droeg Dirk dit goed op dat 
Gijsbert Evertszn vanden Doem in tijns kreeg (HUA, KKK 505-1: 299v).

26 18 mei 1418: Arnd Hilhorst droeg op en Armgaard Jan Hilhorstdr kreeg in tijns (1) 
een halve mud engelants opten Houtcamp, aan beide zijden Jacob Goedenzn, 
(2) het Overveen, aan beide zijden Johan Walraven, (3) een camp lants op de eng 
met hofstede, zeew. Goeswijn Hendrikszn en landw. Arnd Hilhorst en (4) een 
half vierdel veen achter de eng, noordw. Gerben Volken Ricoutszn en zuidw. 
Gerrit Hilhorst (HUA, KKK 505-1: fol. 369v).

27 18 mei 1418: Samen met haar oom en gekozen voogd Arnd Hilhorst droeg Arm-
gaard Jan Hilhorstdr op de helft van het hierboven onder (2) en (3) genoemde 
goed en Aleida Jan Hilhorstdr kreeg dit in tijns (HUA, KKK 505-1: fol. 369v-370r).

28 24 september 1420: Jan Gout Willemszn en zijn vrouw Armgaard Jan Gerrit 
Hilhorstsznsdr droegen op de hofstede die Jan Hilhorst, Armgaards vader, 
geërfd had, zuidwaarts Arnd Hilhorst en noordwaarts Goeswijn Hendrikszn 
naastgeland. Zij kregen dit onderdeeld in tijns (HUA, KKK 505-1: fol. 382).

29 21 september 1420: Ricout Ricoutszn droeg op en Jan Willem Goutszn en Arm-
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gaard Gerrit Hilhorstznsdr kregen in tijns drie akers land op De Beek, oostw. 
Gijsbert Gerrit Hilhorstzn en westw. Willem Jacobszn vanden Doem naastge-
land (HUA, KKK 505-1: fol. 381v). Kennelijk maakte de klerk hier een fout want in 
plaats van Armgaard Gerritsdr had er moeten staan: Armgaard Jan Gerritznsdr.

30 HUA, KKK 505-2: fol. 217r.
31 27 november 1423: Armgaard Jan Hilhorstdr en haar dochter Eest, samen met 

haar vier vierdelen van de maech-tael, genaamd Evert Willem Goutszn, Hendrik 
Gijsbertszn, Willem Wouterszn en Arnd van Hilhorst, droegen op drie akkers 
land met huis en hofstede op De Beek, oostwaarts naastgelegen Peter Gout en 
westwaarts Willem Jacobszn vanden Doem. Dit kreeg Gerrit Willem Goutszn in 
tijns (HUA, KKK 505-3: fol. 285v). Evert en Willem traden op als vertegenwoordi-
gers van de familie Gout en Hendrik en Arnd van de familie Hilhorst.

32 19 augustus 1417: Hendrik Jacob Feijenzn en Oede zijn vrouw met Gerrit hun 
zoon droeen op 15 schepel england bestaande uit (1) de Grote Brede en de 
Kleine Brede, noordwaarts Arnd Hilhorst, zuidwaarts Rutger Gerritszn en 
Hendrik zijn zoon naastgeland; (2) het Heuvelstuk, westwaarts Arnd Hilhorst en 
oostwaarts Peter Gout naastgeland; (3) het grote stuk in de Delle, noordwaarts 
Rutger Gerritszn en Hendrik zijn zoon en zuidwaarts Gerrit Hilhorst naastge-
land; en (4) het kleine stuk in de Delle, noordwaarts Rutger Gerritszn en Hendrik 
zijn zoon, zuidwaarts Gerrit Hendrik Feyenzn naastgeland, hetgeen Albert Hein 
Naghelszn en zijn vrouw Wendelmoet Johan Stoepsdr in tijns kregen (HUA, KKK 
505-1: fol. 365r).

33 In Nederland wordt een generatie op 30 jaar geschat. In ontwikkelingslanden 
bedraagt die schatting 20 jaar. In de onderzoeksperiode mag de generatie op 
circa 25 jaar worden geschat. Dit getal wordt hierna gebruikt.

34 HUA, KKK 505-1: fol. 152v.
35 HUA, KKK 505-1: fol. 152v.
36 HUA, KKK 505-1: fol. 288v.
37 Een tiendblok bestond uit de akkers van meerdere boerderijen. Over de oogst 

daarvan werd de tiend geheven.
38 HUA, KKK 402a.
39 25 april 1404: Egbert de Beer Tyman Gijsbertszn droeg op een dagmaat land 

en een vierendeel van een dagmaat zoals ze vanouds lagen in het kerspel van 
Soest in Morschenmaet, landwaarts naastgeland Wouter Lambertszn en Gerrit 
Hilhorst, zeewaarts Lambert Vierlinxkinderen. Gijsbert Wouterszn kreeg dit in 
tijns (HUA, KKK 505-1: fol. 144r).

40 27 januari 1413: Hendrik Wouterszn droeg op een dagmaat en een-derde van 
een dagmaat in de Poelmaat, strekkend van de Eem aan Evert Bots land, “on-
derdeijlt mit jonghe Wouter ende Ricout sijn brueder daer te landewert naest 
gelant is Wouter Willemszn ende ter zeewert Gijsbert des voersz. Wouters 
brueder. Doe dat ghedaen was doe verlieden wij de jonghe Gherijt van Hilhorst 
tot behoef Ermghert Gherijts dochter van Hilhorst sijn suster te houden van 
ons ende van ons abdien in allen schijn alst hoer toe ghecomen is behoudelic 
ene yegelicken sijns rechts” (HUA, KKK 505-1: fol. 301r). 

41 12 mei 1416: Gerrit Gerritszn van Hilhorst kreeg in tijns na opdracht door 
Hendrik, Ricout en Wouter, de zonen van Wouter Morsche, twee dagmaat 
land in een kamp van vier dagmaten hooiland, onderdeylt met Gerrit Hilhorst 
(vermoedelijk Gerrit II), zuidwaarts naastgeland Willem Wouterszn en zijn broer 
Gijsbert, noordwaarts dezelfden onderdeeld met Gerrit Hilhorst. Als een der 
tijnsgenoten was aanwezig Arnd Hilhorst (HUA, KKK 505-1: fol. 347r). 

42 AE, PBG: map 249.
43 AE, PBG: map 252.
44 AE, PBG: map 252. 
45 HUA, Stadsarchief, Buurspraakboek 1410-1414: fol. 17r.
46 HUA, KKK 505-1: fol. 283v.
47 HUA, KKK 505-1: fol. 284v en 301v.
48 HUA, Stadsarchief, Buurspraakboek 1410-1414: fol. 184.
49 HUA, Stadsarchief, Bewaarde Archieven I: 940-2.
50 AE, Charterverzameling, Ch 171.
51 HUA, Oudmunster 2251: nr 1751bis.
52 HUA, Stadsarchief, Bewaarde Archieven II: 2501-1.
53 HUA, KKK 505-1: fol. 349v.
54 AE, Charterverzameling. Ch 179. 
55 AE, Charterverzameling, Ch 180: 21/10/1416 Na overdracht door Herman Vos 

en Aleida zijn vrouw krijgt Gerrit van Hilhorst samen met Lysbeth zijn vrouw 
de erfpacht van het huis en de hofstede gelegen in de Camp op de Pothof, aan 
de ene kant Gheryt Gherytssoen van Hilhorst voirscr. en de andere zijde Nelle 
Meyen.

56 AE, Charterverzameling, Ch 214 en 218.
57 AE, Kapittelboek Sint-Joris: fol. 17.
58 Hierop wordt teruggekomen.
59 Leden van de familie Hilhorst in Amersfoort worden nog enkele keren 

genoemd. Twee voorbeelden zijn: In 1436 kreeg de in Amersfoort woonachtige 
Hendrik van Hilhorst van Ricout Bosch de belofte dat deze hem binnen een 
maand een zeker bedrag zou betalen (AE, Resolutieboek Amersfoort 1436-39: 
fol. 1).16-3-146.“Op denzelfden dag heeft Peter Vos zijn mes getogen op Aernt 
Hilhorst, die pfesto Johans het burgerschap [van Amersfoort] versocht also hij 
de aen Cornel. Vos behylict had”. (Rootselaer, Amersfoort, II: 91)

60 Algemeen Rijksarchief, Archief van de Nasause Domeinraad, inv.nr 749.
61 HUA, KKK 505-3: fol. 113v.

62 22 augustus 1452: Na de dood van zijn vader krijgt Dirk Albert Hein Naghels-
znszn in leen twee dagmaten land, noordwaarts naastgeland Lambert Thuere 
en zuidwaarts Gerrit Hilhorst en Arnd Gijsbert Hilhorstzn (HUA, KKK 505-3: fol. 
149r).

63 17 september 1414: Gerrit Rutger Gerritszn droeg op wat gelegen is in het 
kerspel van Soest en wat hof- en tijnsgoed is van de St Paulusabdij met een 
vierdel wildernis: 1. een akker land gen. die Gheeracker, zuidw. meister Wouter 
vander Houve en noordw. Gerrit Peterszn; 2. een akker land geheten die 
Cuulacker, oostw. Vrederic Roelofszn, westw. meister Arnd vander Houve en 3. 
een akker land gen. den Doernacker, oostw. Lubbert die Wrede, westw. Jacob 
van Lichtenberch, met een vierdel wildernis. Dit kreeg in tins Aelbert Heyn 
Aelbertszn. (HUA, KKK 505-1: fol. 316v). Het kan worden aangetoond dat deze 
akkers te Hees lagen. 

64 De vierde hoefslag wordt gegeven aan Meester Wouter vander Hoeve groot 2 
hoeven veen, “daervan heft Rutger Geritssn een vierdel”; (HUA, KKK 505-1: fol. 
164r). In 1395 was hij tijnsgenoot bij overdracht van goed in Hees (Ib.: 104r). 

65 10 november 1400: Rutger Gerritszn draagt op een vierdel veen gelegen in 
Hezerveen, opgaande van de oude gracht strekkende aan ‘de zande’daar oostw. 
Meester Wouter van der Houve en westw. Lubbert Caerman Reyner Keylszn 
naastgeland zijn. De abt geeft dit in leen aan Dirk de Wolf. (HUA, KKK 505-1: fol. 
198).

66 HUA, KKK 505-3: fol. 283, dd 12/11/1423.
67 Peter Werrinc, schout, Rutgher van Hogerhorst, Willam Wouterszoen, Herman 

Gijsbertszn, Lambrecht Zasse, Lambrecht Vierling, Wouter Morsche en Jacob 
van der Doem Heynezn verklaren dat Gerrit van Amerongen, proost van Sinte 
Severin te Keulen en kanunnik te Oudemunster verkreeg de vrije eigendom 
via koop van Hughe Gerritsen en zijn vrouw Liesebet van een hofstede en een 
aantal stukken grond: HUA, Oudmunster 1404 Ch.

68 De heren van Lochorst hielden de gerechten van Soest en Hees tot 1325 in leen 
van de St-Paulusabdij. In dit jaar werd de heer van Abcoude leenman voor het 
gerecht van Soest en Hees. (HUA, KKK 505-1: fol. 183).

69 Op 27 mei 1466 werd hij samen met Roelof Wouters door David van Bourgondië 
benoemd tot schout van Soest (BA 373-1: fol. 104v). In augustus 1466 trad hij als 
zodanig op en zegelde hij met een wapen waarin Sint-Andrieskruis in vrijkwar-
tier links boven, lelie rechts boven en lelie in schildvoet (AE, PBG map 173). 

70 AE, Charterverzameling nr 510.
71 Deze illustratie heb ik verkregen van de Heer Reinier Hilhorst te Laren. Hem 

ben ik ook voor enkele gegevens dank verschuldigd.
72 G. Hilhorst, Het Klooster Mariënburg van de H. Brigitta, ook St Salvators-orde 

genoemd, te Soest, Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, 
deel V, 1878: 257-260. 

73 Voor Peter Werrinc, schout, Gerrit Ricoutszn, Jacob vanden Doem Henric 
Jacobssoenssoen, Rutger van Hogherhorst, Evert Ludekiinssoen en Wouter 
Aelbrechtssoen, schepenen te Soest wordt door Gijsbert Heyne Veyenssone 
met Alijden zijn vrouw overgedragen aan Steven Tymanszn van Hamelenberghe 
de vrije eigendom van huis en hofstede waar zij nu op wonen en die gelegen is 
tussen de kerk te Soest en de hofstede van Dirc Noteboom (HUA, KKK 505-1: 
fol. 58r). 

74 12 november 1423: Wouter Wouterszn droeg namens zijn onmondige zoon 
Herman, tezamen met de vier vierdelen van de maagtaal, te weten Dirk 
Stevenszn van Hamelenberg, Steven Gijsbertszn Stael, Jan Stoep Ricoutszn, 
Ricout Klaaszn en Arnd van Hilhorst, twee akker weiland op ten behoeve van 
het convent van Vredendaal te Utrecht, die dit in erfpacht kreeg. Dit weiland 
lag in het Nyelant, dat neerstrekte van de Brink aan ‘s herenmaet, landwaarts 
Meeus Dirkszn naastgeland en zeewaarts Rutger Rutgerszn van Hilhorst (HUA, 
KKK 505-3: fol. 283r).

75 4 april 1436: Na opdracht door Aleid Jan Gijsbert Hilhorstznsdr met Jan van 
Rijth Janszn haar momber ontvangt Hendrik Jacob Goedenzn in erfleen onder-
meer een stuk land strekkend van de Brink aan de Bisschopsweerd, landwaarts 
Jacob Rutgerszn en zeewaarts Jacob Goedenzn naastgeland (HUA KKK 505-3: 
fol. 52v).

76 HUA, KKK 505-3: fol. 123r.
77 AE, PBG map 168.
78 HUA, Stadsarchief, Buurspraakboek dl 1440-41: fol. 16v en 19v. 
79 Dinsdag na beloken Pasen 1426: Aernt Hilhorst, schout namens de Jonker van 

Gaesbeeck, Hendrik Hermanszn, Gijsbert Wouterszn, Ricout Andrieszn en Ae-
lbert Andrieszn, schepenen te Soest, verklaren dat voor hen gekomen is Marie 
van Ravenzwade, de dochter van “meyster” Wessel van Ravenzwade en Aleyt 
Claes Petersznsdr, tezamen met haar momber Jan Zuermont, welke overgaf 
aan Pouwel van Opbueren, tot behoef van het convent der 11.000 maagden te 
Utrecht, een kamp land, geheten de Groeten Camp, boven de Jonker van Gaas-
beek, beneden Jan Stuep en Heyn zijn zoon. Zegel van Aernt Hilhorst in bruine 
was; randschrift gedeeltelijk gebroken, leesbaar is ‘horst’. (HUA, Stadsarchief, 
Bewaarde Archieven I: 1159-3)

80 Deze gedachte wordt ondersteund door het volgende. In 1444 werd 1,5 schepel 
grond getransporteerd waaraan boven grensde Wouter Morse en beneden 
Gerrit Rutger Gerritszn (HUA, KKK 505-3: fol. 143v). In 1482 werd dezelfde 1,5 
schepel overgedragen en toen lag Wouter Morse zuidwaarts en Gerrit Hilhorst 
noordwaarts (HUA, KKK 505-3: fol. 224v-225r).
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HANS MEIJERAAN

De ene akte is de andere niet (2)

Door ons Mr Johan Jacob de Kempenaers Vice President van de Regtbank van 
Eersten Aanleg, zitting houdende in ‘s Gravenhage, Provincie Zuid Holland is dit 
register bestemd tot het inschrijven der Geborenen gedurende het jaar achttien 
honderd en zestien, gequoteerd en geparapheerd, van het eerste tot het laatste 
blad; en bevat drie honderd en vijftig bladen. In dubbeld gedaan in ’s Gravenha-
ge, den eersten Januarij achttien honderd en zestien.
Aldus de ‘eerste bladzijde’. Het ene register bleef in bezit van de gemeente, de dub-
beld ging naar de Rechtbank, daarna naar de toenmalige Provinciale Rijksarchie-
ven, alwaar het in de jaren zestig voor het eerst door de Mormonen is verfilmd; de 
afbeeldingen zijn bij FamilySearch op het web beschikbaar.

Figuur 1. De tweede akte op folio 27v uit het HGA-register
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In grote(re) gemeenten hebben twee ambtenaren de akten 
geschreven, ieder in een register, zo tonen de verschillende 
handschriften aan. De verklaring zal zijn, dat er geen tijd was 
om de akte eerst in het ene en vervolgens in het andere regis-
ter te schrijven, pas daarna kon de voorlezing en onderteke-
ningen plaatsvinden. In Den Haag werden in februari 1816 285 
geboorten aangegeven, dat was mogelijk op drie dagen in de 
week. Dan moesten alleen al zo’n 23 geboorteakten per dag 
worden opgemaakt.

Vergelijking van het register in de Virtuele Studiezaal van 
het Haags Gemeentearchief (aanduiding HGA) met dat van 
FamilyResearch (aanduiding FS) leveren nogal opmerkelijke 
verschillen op. Omdat de Mun(t)s-akte uit het eerste artikel 
in deze reeks (Gens Nostra 2013, pag. 101) de aanleiding is ge-
weest, is het fiche waarop deze akte voorkomt gebruikt voor 
een kleinschalig onderzoek.
Fiche 34 bevat 49 afbeeldingen met de geboorten van 2 janua-
ri 1816 tot 2 maart 1816 in ‘s-Gravenhage. De folio’s zijn genum-
merd 2-49, folio 1v is blanco, op elk van de overige staan drie 
ongenummerde akten, hier met 1, 2 en 3 aangeduid - de Mun(t)
s-akte is dan 35v-2. Het aantal te vergelijken aktes komt dan 
op 285 van evenzovele geboorten. De Naamlijst1 vermeldt 
over het gehele jaar 1531 geboorten.
Het handschrift in het HGA-register is vrij plat en daardoor zijn 
a, e en o soms moeilijk als zodanig te herkennen. Omdat de T 
een dwarsstreepje in de verticale lijn heeft is het verschil met 
de F, waar het dwarsstreepje een lusje heeft, vaak lastig. Het 
helpt altijd als bekend is wat er zou moeten staan en dat ‘lezen’ 
we dan maar. Het schrift in het FS-register is opener en daar-
door gemakkelijker leesbaar. De scan van microfiche (HGA) is 
van beduidend mindere kwaliteit dan die van microfilm (FS). 

Waar een bepaalde haal bij hoort is soms alleen in het origi-
neel nog te ontcijferen; het is jammer dat het vrijwel niet meer 
mogelijk is de originelen in te zien. Voor dit onderzoek moch-
ten de originele akten in het Haags Gemeentearchief worden 
geraadpleegd en gefotografeerd. Daarbij bleek dat de akten 
recentelijk in de marge met potlood zijn genummerd om te ge-
legener tijd de enkele akten te kunnen tonen. 
Bij het fotograferen van het HGA-register zijn ook opnamen 
gemaakt van het Alphabetisch Register (folio 301–321v), de 
basis voor de jaartafel en de tienjaarlijkse tafel (index, klap-
per), maar niet opgenomen bij de fiches. Bij FamilySearch zijn 
de registers van voorkant tot achterkant gefilmd en daarmee 
is ook het Alphabetisch Register aanwezig bij de scans. 
Wederom twee verschillende handschriften, in beide gevallen 
afwijkend van die van de akten. De registers zijn wel gelijk in 
schrijfwijze van de namen. Niet zo verwonderlijk, het maken 
van de index is tijdrovend en hoeft maar een keer te worden 
gedaan, waarna verschillende personen die gegevens in een 
register kunnen verwerken. Voor het maken van het Alpha-
betisch Register blijkt de dubbele te zijn gebruikt; in de tien-
jaarlijkse tafel, en de daaruit afgeleide getypte lijsten (waar in 
eerste instantie wordt gekeken om een akte te vinden) komt 
derhalve de schrijfwijze voor zoals in het FS-register. Daar-
door is de enige foutieve datum in de HGA-jaartafel niet in de 
tienjaarlijkse terechtgekomen. 
Een afwijkende schrijfwijze wordt zichtbaar als de akte (in de 
Virtuele Studiezaal van het Haags Gemeentearchief) is opge-
zocht: Adama van Scheltema en Post Brants moeten het doen 
zonder het eerste deel van de dubbele geslachtsnaam, Huijs-
sen van Kattendijke staat bij de K.
Ook de in de Naamlijst gebruikte schrijfwijze is zoals die in het 
FS-register. Al wordt de ij daarbij niet gebruikt: de zetter grijpt 

Figuur 2. Dezelfde akte als op de linkerpagina, uit het FS-register 
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liever voor een y een keer in de letterbak en hoeft na het druk-
ken niet twee keer een letter in het goede bakje te mikken. 
Er is weinig ruimte tussen van en wonende om naam, leeftijd 
en beroep van de ouder(s) te noteren. De linkermarge biedt 
plaats als er veel voornamen zijn, voor correcties (‘goedge-
keurd de doorhaling van...’), maar vooral voor aanvullingen: de 
erkenning van het kind, of naamswijziging na een vonnis. In de 
dubbeld is het daartoe strekkende document wel eens tussen 
de bladzijden of achterin het register bewaard. Deze docu-
menten zijn ook gefilmd. 
Er komen ongelooflijk veel verschillen aan het licht. Daarbij 
valt op dat de meeste fouten zijn gemaakt bij de gegevens van 
de getuigen, het over het algemeen genealogisch wat minder 
interessante gedeelte van een akte. De optie “Zoeken in be-
schreven documenten” van de Virtuele Studiezaal zou gege-
vens als beroep en naam van een getuige kunnen opleveren, 
maar van een zeer beperkt aantal van de 285 akten is een 
niet-gecontroleerde, vaak gedeeltelijke beschrijving gemaakt. 

In volgorde van belangrijkheid voor de gevolgen bij het familie-
onderzoek komen de volgende categorieën fouten voor (waar-
bij steeds eerst de vermelding in HGA wordt gegeven, en als 
tweede die in FS):

Administratieve fouten

In beide registers worden doorhalingen meestal niet in de 
marge vermeld en goedgekeurd. In zeven HGA-akten zijn be-
roep en leeftijd verwisseld, steeds bij de tweede getuige, in 
het FS-register komt dit eenmaal voor; in alle gevallen is de 
doorhaling van oud en jaren niet vermeld.
In drie akten zijn de ouders te Scheveningen wonende, soms 
zonder doorhaling van alhier en niet vermeld.
Bij twee HGA-akten wordt een van de handtekeningen ver-
keerd geplaatst, eenmaal onder de vorige akte en eenmaal 
onder de (blanco!) volgende.
De HGA-ambtenaar schrijft een keer barbier in oud ... jaren 
vervolgens baardscheerder in de ruimte voor het beroep en 
vergeet de leeftijd; in een ander geval is de leeftijd al inge-

vuld vier en veertig, als blijkt dat het 42 moet zijn, wordt al-
leen twee-en- opgeschreven en blijft het beroep achterwege; 
eenmaal is bij de vader het beroep niet vermeld. In een akte 
is de leeftijd kennelijk door de getuige zelf ingevuld – in een 
geheel ander handschrift.
Na uur is de ruimte bestemd voor de term zoon of dochter en 
zo dat het geval is voorafgegaan door onechte. De HGA-ak-
ten beginnen veelal meteen met een streep waardoor de 
ruimte te krap wordt voor onechte zoon/dochter en wordt er 
gekriebeld, in een geval is de term onechte niet vermeld; in 
de FS-akten staat onecht ook nog in de marge. 
In het voorbeeld is er een onechte dochter, op verklaring van 
de vader die ook tekent. Deze geboorte is niet opgenomen in 
de Naamlijst; in januari 1816 ontbreken alle onechte kinderen 
nog in de Naamlijst, na februari worden ook zij opgenomen, 
de telling aan het eind van de maand geeft ook het aantal on-
echte zonen en dochters. In januari zijn twee geboorten niet 
vermeld, de telling is evenwel juist.
Er is een keer geen eerste getuige, toch staan er drie handte-
keningen onder de akte! Deze akte is ook door de leeftijd van 
de moeder opvallend: circa agttien jaar.

Taalkundige verschillen

Zoals ses – zes, avons – avonds, maar vooral bij de beroe-
pen: asman – aschman, kleermaker – kledermaker, klerk 
– cler(c)q, kruyjer – kruier, metzelaar – metselaar, slagter – 
slachter, stoelemaker – stoelenmaker, visser – visscher, was-
vrouw – waschvrouw.

Verschillen in beroep

In de HGA-akten is tweemaal het beroep niet ingevuld. Daar-
mee zijn er vijftig verschillen in negenendertig akten. Negen-
tien keer ‘verschrijvingen’ zoals zetter – letterzetter en ~koper 
– ~verkoper, niet verklaarbaar en dat geldt des te meer voor 
onder andere kruyjer – kruidenzoeker, houtkoper – bediende 
en rentenier – uitdrager. 

Verschillende leeftijden

Vierentwintig verschillen in drieëntwintig akten, waarvan die 
van een vader (4) of een moeder (3) de onderzoeker op het 
verkeerde been kan zetten. De betreffende geslachtsnamen 
behoren niet tot de veel voorkomende, waardoor de juiste per-
soon en de juiste leeftijd betrekkelijk gemakkelijk is te achter-
halen, hoewel dan onjuiste (voor)namen aan het licht komen.

(Een van de) voornamen

Welhaast taalkundige verschillen bij de naam van het kind, 
zoals Antonie – Anthonie (2), Elizabeth – Elisabeth (6), Geer-

Figuur 3. De nog te beschrijven akte
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truy – Geertruij (3) of Leendert – Leenderd (4). Het zijn er ze-
venentwintig. Daaronder begrepen een ontbrekende tweede 
voornaam in een HGA-akte (de eerste letter was al wel ge-
schreven), en Ufrosina – Euphrosine als een van de vier voor-
namen. Bij de vader Jaques – Jacques (2) en Leendert – Leen-
derd (3), bij de moeder Elizabeth – Elisabeth (3) en Geertruy 
– Geertruij (6). Bij de getuigen zijn deze verschillen maar niet 
meer geteld.
Abram – Abraham, Johan – Johannes, Nicolaas – Claas, Wil-
helm – Willem lijken erg op elkaar maar zijn toch vervelend.
Adolph – Anthonie, Carel Fredrik – Godefridus, Hendrik – 
Evert, Johannes – George Diderik of Johannes – Hermanus 
zijn niet te verklaren. 
Veertien van dergelijke grote verschillen komen voor bij de 
getuigen. Bij de ouders zijn dat Nicolaas – Claas en Johanna 
Wilhelmina Catharina – Johanna Catharina Wilhelmina, de 
beide tweede vermeldingen komen voor in de tienjaarlijkse 
tafel.
Wilhelmina Catharina of Wilhelmina Carolina en Fredricus 
Albertus Johannes of Fredricus Johannes Albertus kunnen 
de onderzoeker nog meer parten spelen. Daar de bijbehoren-
de geslachtsnaam Vogelezang respectievelijk Ampt is, valt 
dat in deze gevallen mee.

Geslachtsnaam

In geslachtsnamen is de y in HGA meestal ij in FS en dat is een 
moeilijk punt voor veel genealogen2 . Allemaal naar ij, zoals het 
Stadsarchief Amsterdam heeft gedaan bij de toegankelijk ma-
ken voor internet en veelal het Haags Gemeentearchief bij de 
bevolkingsregister-kaarten? Het Erfgoedcentrum Leiden en 
Omstreken (Regionaal Archief Leiden) vervangt een met ij of 
y getikte naam door ...ij... OR ...y... en toont beide schrijfwijzen 
in het zoekresultaat. 
Bij niet-Nederlandse namen moet het vrijwel altijd een Y zijn.
In de handmatig vervaardigde tienjaarlijkse tafels staat ij bij 
y, voor internetzoeken moet dan ook ij als y worden getypt. Of 
iets gedrukt staat is uiteraard niet bepalend; in de Naamlyst 
komt ij sporadisch voor.
Een aantal toch duidelijke verschillen in schrijfwijze wordt na 
het bekijken van de originele akten én met de wetenschap 
van wat er zou moeten staan maar als niet-verschillend be-
schouwd: dat haaltje is toch wel een r (of een n), die a is toch 
wel een e (of andersom).
Dan blijven er nog veel over, wederom bijna allemaal bij de ge-
tuigen. De handtekeningen kunnen nogal eens dienen als cor-
rectie op hetgeen in de akte staat. Volkers – Folkerts, Hanssen 
– Ansel, Hagedoorn – Haagen, Gremges – Rembges, Grootveld 
– Vrolijk, ‘t Wilt – Twilt, Sneebli – Schnebeli, Coenraads – Wil-
lems, Weysing – Weijsman en Schiedofski – Sidofskij zijn daar-
van de meest in het oog springende. 
Er is niet gezocht naar de juiste (schrijfwijze) van deze namen.
Ook de namen van vroedvrouwen (zij doen de aangifte van 
onechte kinderen, van weinig belang voor de genealoog) zijn 

nogal eens verschillend geschreven. Dat kwam bij de Mun(t)
s-akte al aan het licht. Anna Elizabeth van Poppel weduwe Frö-
lich, heet Vroudlich en elders Vrolich of Vrolijk. Johanna Albert 
geb. Rosjiaw is ook wel Rosjiou, Rossiau, Rosjiau maar bij FS 
steeds Ruscouw 3.
De afwijkingen in geslachtsnaam, tegengekomen bij het na-
gaan van de leeftijdsverschillen van een ouder, komen in een 
volgend artikel aan bod.

Conclusie

Er blijken verrassend veel ‘schrijf’-fouten voor te komen in de 
officiële akten van de Burgerlijke Stand. Die zijn uitsluitend 
aan het licht gekomen doordat twee versies van dezelfde – 
maar toch niet identieke – bron beschikbaar zijn. Niet alles is 
te vinden op de site van FamilySearch, gemeenten ontbreken, 
er zijn hiaten en veelal houdt het op rond 1882, maar zijn er ook 
aanvullingen uit de vorige eeuw. Zo Amsterdam met geboor-
ten tot 1902, huwelijken tot 1932 en overlijdens tot 1950. Er 
komen steeds meer DTB-boeken beschikbaar; huwelijkse bij-
lagen zijn ook een geweldige bron.
Het voorlezen van de akte is blijkbaar steeds uit het ‘goede’ 
register gebeurd. Daarbij is niet goed opgelet om de eigen 
fouten te corrigeren. Verschillen in spelling zijn niet hoorbaar, 
maar die in leeftijd en beroep wel. 

Het handschrift van de ambtenaar die deze fouten heeft ge-
maakt is over langere tijd dan de onderzochte periode her-
kenbaar, zowel bij het HGA als bij FS. Vanzelfsprekend is het 
werk van deze ambtenaar niet maatgevend voor andere peri-
oden en andere gemeenten.
De aanwezigheid van jaartafels bij FamilySearch, soms de 
enige gegevens van een gemeente, kan het probleem oplos-
sen van onvindbare akten als gevolg van een foutieve vermel-
ding in de tienjaarlijkse tafel.
Het blijkt wederom dat het belangrijk is alle bronnen te raad-
plegen, al is het soms wat lastig zoeken. Maar het kan veelal 
thuis op elk moment worden gedaan, en het is mede door de 
indexen op www.genver.nl stukken eenvoudiger geworden. 

Voorbeeld

In de getoonde akten komen enkele van de hierboven genoem-
de verschillen voor; in het HGA-register staat:
In het jaar achttien honderd zestien, den vyfde February des 
voor middags ten tien uuren Acte van Geboorte van Anna Ali-
da geboren den eerste deezer - des avons ten agt uur en - on-
echtedogter van George Matthys Siegfried oud vier en twintig 
Jaar klerk en van Johanna Christina Puyser, oud drie en twintig 
Jaar zonder beroep beide wonende alhier; het kind is bevon-
den van het vrouwelijk geslacht, ingevolge de verklaring van 
Johannes puyser - oud negen en vyftig jaren, oud Soldaat en 
van Johan Adam Seller oud zesentwintig jaren, Beeldhouwer 
beiden wonende alhier, en op de verklaring van de vader van t 



Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 7  –  241 

geen ouders bij een huwelijk of de partner bij een overlijden. 
Er zijn geen nieuwe scans gemaakt, het zijn dezelfde (dubbe-
le) bladzijden als in de Virtuele Studiezaal.
Nieuw is het tabblad “Bladeren”: per plaats, bron, jaar en se-
rie wordt het betreffende register getoond. Ook de tienjaar-
lijkse tafels zijn zo te bekijken en te downloaden. Zichtbaar 
is slechts het bovenste gedeelte, met de muis kan de afbeel-
ding worden verschoven. Helaas moet er echt worden gebla-
derd: pagina voor pagina.

kind dewelke, na gedane voorlezing, hebben ondertekend.
En in de dubbeld (het FS-register):
In het jaar achttien honderd zestien, den vijfden Februarij des 
voor middags ten tien uuren Acte van Geboorte van Anna Ali-
da geboren den Eersten deezer - des avonds ten agt uuren 
onechte dochter van George Matthijs Siegfried oud vier & 
twintig jaren, Clerc en van Johanna Christina Puijser, oud 
drie & twintig jaren zonder beroep, beiden wonende alhier; 
het kind is bevonden van het vrouwelijk geslacht, ingevolge 
de verklaring van Johannes Puijser - oud negen & vijftig jaren, 
oud Soldaat en van Johan Adam Zeller oud zes & twintig ja-
ren, beeldhouwer beiden wonende alhier, en op de verklaring 
van de vader van t kind dewelke, na gedane voorlezing, heb-
ben ondertekend.
De ondertekening is in beide akten gelijk:
G.M. Siegfried 2e klerk J Puyser JA Zeller
Bevestigd door ons Mr. Adriaan Bachman
Burgemeester, gecommitteerd tot het werk van de Burger-
lijken Staat.

Onecht, aangegeven door de vader, in de geboorteakte van 
een zoon op 24 maart 1817. Spelling: avons — avonds, jaar - 
jaren, klerk - clerc en de naam van de tweede getuige Seller 
- Zeller; de handtekening is Zeller. De vader heeft in zijn hand-
tekening 2e klerk verwerkt.
De margeteksten zijn uiteraard niet gelijkluidend, bij de ge-
meente: ‘Gewettigd door het huwelijk op den twee entwintig-
sten April achttien honderd achttien voor ons voltrokken.’
Bij de rechtbank-akte staat tevens dat de naam van de moe-
der onjuist was ‘Op en 22 april 1818 hebben Georgius Mat-
theus Siegfried en Johanna Christina Peuser (abusievelijk 
genaamd Puyser) bij de voltrekking van hun huwelijk in ’s 
Hage, het in deze acte vermelde kind voor het hunne erkend 
en gewettigd.’ Omdat deze naamswijziging niet in een vonnis 
is vastgelegd, is deze niet bij de gemeente terechtgekomen 
en gecorrigeerd. 
In de huwelijksakte verklaart de vader van de bruid, dat in de 
doopakte van zijn dochter abusievelijk Puyser is geschreven 
in plaats van Peuser.
De echtelieden erkennen en wettigen hun twee kinderen en 
verklaren dat in de geboorteakte van hun dochter dezelfde 
fout Puyser – Peuser is gemaakt 4.

Naschrift

De akten van de Burgerlijke Stand zijn inmiddels opgenomen 
in denhaag.digitalestamboom.nl, waar de Bevolkingsregis-
terkaarten 1913–1939 en repertoires van notariële akten zijn 
te vinden. De Virtuele Studiezaal zal verdwijnen en daarmee 
“Zoeken op datum” en “Zoeken in beschreven documenten.” 
Voor de Digitale Stamboom zijn de akten opnieuw beschre-
ven; de negentiende eeuwse zeer uitgebreid – met zelfs be-
roep en leeftijd van de getuigen en vermelding van namen van 
erkende kinderen – daarna alleen de ‘hoofdpersonen’ – zelfs 

Noten
1 De Koninklijke Bibliotheek heeft een incomplete reeks 1811–1855 van ’s-Gra-

venhage, verder jaargangen uit ’s-Hertogenbosch (Maandboekje der stad), 
Middelburg, Rotterdam en Utrecht (Tijdschrift voor geschiedenis oudheden, 
merkwaardige bijzonderheden en statistiek van Utrecht). Het Haags Gemeen-
tearchief heeft de reeks vanaf 1796 (het januari-nummer is al No. 65) tot en 
met 1856, daarin ontbreken de jaren 1801 tot en met 1805; 1812 en 1813 zijn niet 
uitgegeven.

 Het bijzondere van deze bron zijn gegevens die niet in de akten zijn opgeno-
men, zoals doodsoorzaak, adres en statistieken van geboorten en overlijdens. 

2 Raadpleeg de website van het Genootschap Onze Taal. (IJ: oorsprong van de 
lange ij en IJ: plaats in alfabet) “De ij is van oorsprong een verlengde i.” “De ij en 
de y werden eeuwenlang door elkaar gebruikt voor dezelfde [ie]-klank. Vooral 
in de genealogie is het dan niet handig een onderscheid te maken: het is goed 
mogelijk dat Huybrechts en Huijbrechts familie van elkaar zijn.”

3 Ook elders levert deze naam problemen op. In het Register voor de Vroedvrou-
wen (HGA 0413-01 inv. nr. 36) staat zij ingeschreven als Jannetje Russcouw, 
huisvrouw van Matthijs Albert, zij is geboren in Leiden. In haar overlijdensakte 
aldaar nummer 753 van 13 oktober 1831 is het Johanna Ruscouw. In huwelijksak-
te 306 van dochter Elisabeth Albert (Leiden met Hendrik Smit, 24 december 
1835)”...en van Jannetje de Ruschouw of Johanna Ruscouw...”

4 In de tienjaarlijkse tafel 1813-1822 staan beide geboorten onder Siegfried.

Figuur 4. Naamlijst
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In een artikel in “Heemtijdinghen’ schreef ik dat 
Y-DNA onderzoek in mijn familie tot de conclusie 
leidde dat ca. 25% van de personen in mijn stam-
boom geen familie kon zijn.1 Deze ‘exclusie’ werd 
gebaseerd op het vinden van een onaanvaardbaar 
groot aantal Y-DNA mutaties tussen de verschillen-
de deelnemende manspersonen. 

Maar het optreden van geen of een gering aantal mutaties 
tussen (wel) familieleden helpt nu juist een stamboom met 
meer zekerheid op te bouwen. In dit artikel laat ik zien dat het 
patroon van mutaties - een zogenoemd fylogenetisch netwerk 
- met mijn ‘papieren’ stamboom samenvalt. 

Fylogenie 

Fylogenie - van het Griekse φυλη  (phulè = ‘volksstam’) en 
γενεσις  (genesis = ‘wording’) - is de studie van de ontstaans-
geschiedenis van een groep organismen. Het is de beschrijving 
van hoe de ene groep organismen is ontstaan uit een andere 
groep. Door de opkomst van DNA-sequentieanalyse in de mo-
leculaire biologie is het makkelijker geworden om DNA te ge-
bruiken om fylogenieën c.q. fylogenetische netwerken te teke-
nen.2 Een volgende stap is het opzetten van een fylogenetisch 
netwerk van een familie op basis van Y-DNA. 

Mutaties 

Het Y-chromosoom is een van de twee geslachts-chromoso-
men in de mens. Omdat het Y-chromosoom altijd van de vader 
afkomstig is, moet het Y-chromosoom van een zoon gelijk zijn 
aan het Y-chromosoom van de vader. Maar in chromosomen 
kunnen soms kleine veranderingen, mutaties, optreden. Wan-
neer een mutatie optreedt in de voortplantingsorganen tij-
dens de aanmaak van voortplantingscellen, kan dit gewijzigde 
DNA worden overgedragen op de nakomelingen. Het ontstaan 

van een mutatie is een toevalsproces en kan worden veroor-
zaakt door chemische stoffen, UV-straling of iets anders. Het 
kan twee keer ‘toeslaan’, kort na elkaar, of zelden of nooit. Door 
het tekenen van een fylogenetisch netwerk kunnen mutaties 
tussen familieleden inzichtelijk worden gemaakt. Zo’n patroon 
laat zien hoe personen van een gemeenschappelijke voorou-
der afstammen en hoe zij onderling gerelateerd zijn. Dit pa-
troon kan vervolgens naast de ‘papieren’ stamboom worden 
gelegd. Als het goed is, moeten zij niet strijdig zijn. 

Gebruikte markers 

Bij het Y-DNA onderzoek van zeven mannelijke Noppen’s wer-
den 37 markers gebruikt waarvan er 30 identiek bleken; de ze-
ven wel muterende markers met hun aantallen ‘repeats’ zijn in 
onderstaande tabel weergegeven.3 
Sommige markers muteren niet of nauwelijks.4 In de tabel 
zijn de twee langzaam muterende markers in groen aange-
geven: DYS-459 heeft een lage mutatiesnelheid (circa 5x zo 
traag als de andere markers) en DYS-438 een zeer lage (circa 
10x zo traag); deze mutaties in het DNA mag men dus niet zo 
maar verwachten. In de laatste kolom staat het aantal gene-
ratiepassages. Eén generatiepassage is van vader op zoon of 
omgekeerd. Dus van zoon via vader naar andere zoon is twee 
generatiepassages; via opa zijn het er vier.
In onderstaande tabel valt een aantal zaken op:
• Blijkbaar heeft A1 het minst gemuteerde Y-DNA set (toe-

vallig de auteur).
• A4 en A9 tonen onderling geen verschil. Zij zijn dan ook 

broers; mutaties zijn niet direct te verwachten.
• Bij drie personen (A2, B6 en B11) zijn markers met lage 

mutatiesnelheid aangetroffen, wat je dus niet zomaar mag 
verwachten. En inderdaad is hier iets bijzonders aan de 
hand. A2 is een nazaat van een in 1909 naar de VS geëmi-
greerde familie Noppen. De volledig andere leefomgeving 
met de daarmee gepaard gaande stress kan een oorzaak 
van de mutatie zijn geweest.

• B6 en B11 zijn nazaten uit het tweede huwelijk van onze 

Figuur 1. Muterende markers van de verschillende personen binnen de stamboom Noppen

De stamboom getoetst HANS P. NOPPEN



Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 7  –  243 

stamvader Heijndrick Eeverssen Nop, geboren circa 1610. 
Dit gegeven en het grote aantal generatiepassages leidt 
ongetwijfeld tot een mutatie.5

• Het is frappant dat ook de ‘verst verwijderde’ Noppen’s in 
de stamboom (19 en 21 generatiepassages) toch maar 2 en 
3 mutaties vertonen.

Maar wanneer we nu de onderlinge verschillen en samenhang 
tussen de personen willen begrijpen, is zo’n tabel toch lastig te 
lezen. Op het internet zijn meerdere programma’s (freeware) 
beschikbaar om deze gegevens grafisch weer te geven, in de 
vorm van een fylogenetisch netwerk.6

Maar let op: het is geen stamboom!

Elk knooppunt representeert een persoon en een gerichte lijn 
geeft de onderlinge mutaties.
Het hulppunt ‘mv’ is ingetekend om de verschillende waarden 
van de DYS-464 marker (dat een zg. multi-copy marker is) tus-
sen de personen zichtbaar te maken.7

Wanneer we als startpunt persoon A1 nemen, kan naar iedere 
persoon toe het aantal en type mutaties gemakkelijk afgele-
zen worden.

Figuur 2. Mutatiepatroon 
in een fylogenetisch 
netwerk

De stamboom getoetst

Het fylogenetisch netwerk kan nu met de ‘papieren’ stam-
boom worden gecombineerd; dit mag geen tegenstrijdighe-
den opleveren. 
Het resultaat binnen de stamboom geeft inderdaad een ‘niet 
strijdig’ mutatiepatroon; de rode lijn is het minst gemuteerde 
‘spoor’. Van de mutaties is natuurlijk niet precies aan te geven 
wanneer ze optraden in de diverse stamlijnen, maar in ieder 
geval traden ze op in de lijn zoals aangegeven.
Alle Noppen’s zullen binnen dit patroon moeten passen, an-
ders is er een ‘probleem’, zoals zich inmiddels al heeft voorge-
daan, zie noot 1.

Noten
1 Hans P. Noppen, J.P. Gebooren van Zwammerdam: Tans dienstbaar alhier. Hoe 

Y-DNA onderzoek een stamboom deels ontwortelde. Heemtijdinghen SHHV 
jrg. 48 nr. 1.

2 http://nl.wikipedia.org/wiki/Fylogenie.
3 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Y-STR_markers.
4 Meer over mutatiesnelheden van markers en hun stabiliteit is te vinden op
 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_DYS_markers) of 
 www.phillipsdnaproject.com/faq-sections/27-dna-questions-faqs/40-fas-

test-mutating-markers#sthash.t8WT0UTp.dpuf
5 Een Y-STR is een short tandem repeat (STR) op het Y-chromosoom. DYS is jar-

gon, wellicht ooit ontleend aan de eerste drie letters van een Y-chromosoom.
6 http://www.fluxus-technology.com/sharenet.htm.
7 http://www.genebase.com/in/dnaLearningCenter.php?id=19.

Figuur 3. Mix van mutatiepatroon en geneagram van de familie Noppen
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HARMEN SNEL

Op het slechte pad

De families De Gelder, Kram(m)er en Arons

In deze aflevering wordt het Hoogduits-joodse gezin behandeld van Emanuel Le-
vie en zijn vrouw Sara. Dit gezin woonde in het laatste kwart van de achttiende 
eeuw in Amsterdam. Een dochter vertrok naar Dordrecht, de zoon naar Rotterdam 
en de andere dochter bleef in Amsterdam wonen. Mogelijk waren er meer kinde-
ren, maar meer dan vijfentwintig jaar speuren naar de ouders en hun kinderschare 
heeft nog steeds niet meer kinderen opgeleverd dan gepresenteerd in dit artikel.
Ook nu gaat het weer om een crimineel netwerk, ditmaal binnen één familie. De 
achtergrond van stamouders Emanuel Levie en zijn vrouw Sara is behoorlijk vaag. 

Figuur 1. Het Oude Mannen en Vrouwenhuis aan de Amstel met daarvoor de hooischuiten waar Mozes Krammer in 1800 werd gearresteerd 
(Coll. Beeldbank SAA). 

Deel 1: Emanuel Levie, zijn zoon Mozes en de zoon van Emanuels dochter Kaatje
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De oudste zoon van Emanuel’s oudste dochter Kaatje, Simon 
de Gelder (1797-1848), bewandelde echter duidelijk het ‘slech-
te pad’. Emanuel’s zoon Mozes (circa 1775-1833) in zijn jonge 
jaren ook, maar zijn jongste dochter Keetje (circa 1782-1848) 
echter weer niet. Wel verleende zij met haar tapperij annex 
bordeel veel zakkenrollers van naam en faam onderdak in haar 
huis. 

In het onderhavige eerste deel van dit artikel beschrijf ik wat er 
bekend is over Emanuel Levie en zijn echtgenote en dit wordt 
gevolgd door kleine biografietjes van zijn kleinzoon Simon de 
Gelder en zijn zus Sara de Gelder (1806-1886). Tot slot komt de 
zoon Mozes aan bod, die naar Rotterdam vertrok. 
In deel twee van dit artikel, dat in het volgende nummer ver-
schijnt, komt de opvallendste persoon in dit familieverhaal, de 
in Amsterdam gebleven dochter Keetje Emanuel Levie, aan 
bod. 

Emanuel Levie en zijn echtgenote Sara 

Over Emanuel Levie en zijn echtgenote is eigenlijk niets met 
zekerheid bekend. Dat komt vooral door het chronische ge-
rommel met voornamen in het contact met de burgerlijke 
overheden. Van Emanuel weten we dat hij in het Jiddisch mo-
gelijk Bendet heette en dat hij voor 1795 overleden zou moeten 
zijn. Zijn echtgenote Sara is helemaal een raadsel. 
Bij het huwelijk van dochter Kaatje in 1795 heette zij Sara van 
Praag, weduwe Emanuel Levie. Bij de ondertrouw van dochter 
Keetje in 1802 heette zij Sara Isaac en woonde in de Amster-
damse Joden Houttuinen tegenover ‘de Rijzende Zon’. Bij het 
overlijden van dochter Kaatje in Dordrecht in 1821 werd zij op-
gevoerd als Sara Levie en bij het overlijden van zoon Mozes in 
Rotterdam in 1833 als Sara Cohen. En dan is er nog een notari-
ele akte opgemaakt in 1834 waarbij zoon Mozes de zoon van 
Sara Kramer werd genoemd. Het enige wat echt duidelijk is, is 
haar voornaam Sara, en dat zij na 1802 moet zijn overleden. 
In Amsterdam is haar overlijden echter niet met zekerheid 
gevonden. Dat kan logisch verklaard worden als zij na de dood 
van Emanuel Levie zou zijn hertrouwd. In de joodse begraaf-
registers staat een getrouwde vrouw meestal vermeld als de 
echtgenote of weduwe van, zonder haar meisjesnaam. Maar 
tegen dit argument spreekt dat ik geen (tweede) huwelijk heb 
gevonden van een Sara als weduwe van een Emanuel of een 
Bendet (Benedictus). 
Conclusie: als er helemaal geen huwelijk gevonden wordt, 
geen eerste en geen tweede, is er dus geen bewijs. En dat is nu 
precies het probleem met de bewijsvoering in de genealogie 
als het in de achttiende eeuw gaat over het verschil tussen jo-
den en christenen. Bij de laatste groep is altijd sprake van een 
doop, hoewel soms niet vinden, maar het gaat toch altijd om de 
doop, ook al is het een volwassenendoop zoals bij doopsgezin-
den. Bij joden werd de geboorte niet of zelden geregistreerd, 
bij jongens zijn er soms besnijdenisregisters. Maar de meeste 
overgebleven besnijdenisregisters gaan niet ver terug in de 
achttiende eeuw.1 

Er is één Sara die voldoet aan het profiel als het gaat om haar 
overlijden na 1802. Dat is de op 14 februari 1806 begraven 
Sara, weduwe van Mendele. Dat is wat de in het Hebreeuws 
gestelde inschrijving van het begraafregister van Zeeburg aan 
informatie prijs geeft. Het daarmee corresponderende ‘regis-
ter van aangegeven lijken’ geeft precies dezelfde burgerlijke 
naamgeving: Sara weduwe van Emanuel.2 Met als toevoeging 
dat zij woonde op Vlooienburg 42, 85 jaar oud was, weduwe, en 
één kind na liet.3 Nu zijn een paar gegevens uit het ‘register van 
aangegeven lijken’ (net als opgaven in het begin van de Burger-
lijke Stand) notoir onbetrouwbaar. 
Allereerst de leeftijd. Als mensen oud werden, werd de leeftijd 
extra opgekrikt. Iemand van 70 werd al gauw 75 en iemand van 
80 werd dan 88. Er zijn nogal wat joden die ouder dan 100 wer-
den overleden in die jaren. Dus mogen we van haar leeftijd wel 
een paar jaar aftrekken. Dat ze weduwe was is duidelijk, maar 
nalatende één kind? Is dat het kind dat nog in de stad woont en 
waar ze mogelijk inwoont? Ik ken een vergelijkbaar geval waar 
opgegeven werd dat de weduwnaar zeven kinderen naliet, ter-
wijl er maar vier kinderen aantoonbaar zijn. Werd in dat geval 
meegerekend dat er ook kinderen jong overleden waren? Dus 
kan men gerede twijfel hebben bij het aantal opgegeven kinde-
ren in de ‘registers van aangegeven lijken’.
 

Tweemaal een mogelijke Emanuel gevonden

In de loop der jaren kwam ik wel enkele Emanuel Levie’s te-
gen die in potentie zouden kunnen overeenkomen met de hier 
gezochte Emanuel. Uiteindelijk bleven er twee serieuze kan-
didaten over. De eerste Emanuel Levie was omstreeks 1713 
geboren in het Duitse Kranenburg, net over de grens bij Goch, 
en woonde sinds 1731 in Amsterdam. Hij trouwde in 1735 in Am-
sterdam, als zijnde geboren in Frankfurt, met Hendrina Moses 
uit Essen en werd daarmee de zwager van Jacob Moses Berli-
ner alias Sterkman. 
Het burgerlijke huwelijk vond geen doorgang, de trouwlus-
tigen verschenen na de inschrijving niet bij hun ondertrouw, 
maar kerkelijk zal er wel zijn getrouwd. Emanuel werd op 16 
mei 1737 wegens heling veroordeeld tot een straf van tien jaar 
Rasphuis. Zijn zwager, één van zijn ‘leveranciers’, werd veroor-
deeld tot geseling op het schavot met een strop om de hals, 
twaalf jaar Rasphuis en daarna eeuwige verbanning uit Hol-
land en West-Friesland, de andere dieven kregen nog zwaar-
dere straffen.4 Als weduwnaar zonder kinderen hertrouwde 
Emanuel in 1750 met de achttienjarige Schoontje Hijiermans 
(Hijmans?) uit Frankfurt.
Als deze Emanuel kinderen had die werden geboren in de jaren 
‘70 van de achttiende eeuw was hij al behoorlijk oud. Niet on-
mogelijk, maar toch wel onwaarschijnlijk. Als we er van uitgaan 
dat Schoontje de moeder van zijn hierna volgende kinderen 
zou zijn geweest, was zij bij de geboorte van haar laatste kind, 
die zelf opgaf twintig jaar te zijn bij haar huwelijk in 1802, ook 
een oude moeder. Als haar dochters opgave van haar leeftijd 
tenminste klopt en ze niet een jaar of vijf ouder was dan ze 
vertelde. Als het wel klopt zou Schoontje ongeveer 50 jaar oud 
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zijn geweest en ook dat is dus onwaarschijnlijk. Wat er weer 
wel vóór spreekt is dat Schoontje (Sjeine of Sjeinche) vaak als 
roepnaam voor Sara werd gebruikt.5 Of was er nog een derde 
partner van deze Emanuel, een Sara die in 1806 in Amsterdam 
overleed? 
Wat hier tegen spreekt is dat de drie nu bekende kinderen, ook 
al zijn hun exacte geboortedata niet bekend, behoorlijk lang na 
1750 geboren zijn. Dat kan als er nog veel meer kinderen waren 
die of elders trouwden of jong overleden zijn. Wat het laatste 
betreft, zie ik op Zeeburg - de begraafplaats waar na 1714 alle 
Hoogduits-joodse kinderen werden begraven - geen Emanuel 
die er uit springt met een fors aantal begraven kinderen. Het 
argument dat de kinderen ook doodgeboren (miskramen) kun-
nen zijn geweest, gaat niet op. 
In de joodse begraafregisters, anders dan in de christelijke 
begraafregisters, wordt als het een kind betreft onderscheid 
gemaakt tussen een jeled (vrouwelijk jelda) en een nefel. Een 
jel(e)d(a) was een kind dat tussen vier weken en 13 (12 voor 
meisjes) jaar oud was. Een nefel daarentegen was een kind 
van nul tot vier weken oud, maar ook een doodgeboren kind. 
Het meest bijzondere bij de joodse registratie is dat ook een 
foetus ‘herkenbaar als mens’ (vanaf vier maanden en in het al-
gemeen een miskraam genoemd) als nefel werd geregistreerd 
en als zodanig moest worden begraven.6

Er was nog een andere Emanuel Levie, ook veroordeeld, maar 
later en voor een minder zwaar vergrijp. Hij werd Emanuel Mo-
zes Levie genoemd en zou omstreeks 1742 in Amsterdam zijn 
geboren. Hij monsterde eind 1779 aan als matroos bij de VOC, 
ontving zijn handgeld, maar was bij de afvaart van zijn schip 
Dolfijn naar Batavia op 30 december 1779 afwezig. Hij werd op 
12 april 1780 gearresteerd en gaf bij zijn verhoor op dat hij om 
twee redenen niet aan boord was gegaan. 
Als eerste was hij ‘zwaar gebroken, zo erg als hij in twintig jaar 
niet had meegemaakt’ en als tweede had hij gaten in zijn be-
nen. Hij meende dat als hij aan boord zou gaan toch afgekeurd 
zou worden. Hij werd op 20 april 1780 veroordeeld tot veertien 
dagen op water en brood, dubbele restitutie van zijn handgeld 
en de verplichting zijn reis alsnog te volbrengen.7 Dat zou dan 
moeten gebeuren met de Groenendaal, maar bij afvaart van 
dat schip op 5 juni 1780 was Emanuel wederom niet aan boord 
te vinden. Mogelijk had Emanuel deze truc, daggelders werden 
deze mannen genoemd, ook in 1776 al uitgehaald. 
Op 23 augustus 1776 vertrok de Bredenhof naar Batavia. Maar 
de aangemonsterde matroos Emanuel Mozes uit Amsterdam 
had bij de inscheping niet aan de kade gestaan. Het blijft ver-
der onduidelijk of deze Emanuel de man is die in dit verband 
gezocht wordt, maar twee of drie maal de truc van de hand-
gelders toepassen past wel mooi in het plaatje dat we van zijn 
nageslacht krijgen.

Figuur 2. De Joden Houttuinen in Amsterdam. In deze straat woonde de weduwe van Emanuel Levie in 1802 (Coll. Beeldbank SAA)
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Er spreekt één argument voor deze Emanuel als de persoon 
die we zoeken. Zijn zoon heette Mozes, en dat zou een ver-
noeming naar Emanuels vader kunnen betekenen. Wat tegen 
spreekt is het feit dat bij de nu bekende akten voor Emanuel 
nooit als patroniem de naam Mozes werd vermeld. Maar dan 
komen we meteen in het volgende dilemma. Joodse mannen 
met als tweede naam Levie (Levi, Levij) kunnen de zoon zijn 
van een Levie (Jehuda Leib), maar ook zo worden aangeduid 
als behorend tot de stam der Levieten (halevi). Helaas is de 
registratie in burgerlijke bronnen daarover niet altijd even dui-
delijk.

Simon de Gelder en zijn eerste misdadige stapjes

Simon de Gelder werd op 16 september 1797 geboren in Dor-
drecht als oudste kind van Emanuel Levie’s oudste dochter 
Kaatje alias Naatje en haar eveneens in Amsterdam geboren 
echtgenoot Aron Simon. Zijn moeder komt onder vele namen 
voor. Zo heet zij bij haar huwelijk Kaatje Emanuel Levie, maar 
later ook Johanna Kramer, Kaatje Marcelis, Naatje van Praag 
en soms gebruikt ze de achternaam van haar echtgenoot. 
Simon’s vader werkte voornamelijk aan de Dordtse riviervis-
markt, zijn moeder maakte hoeden. 
Op zaterdag 23 juli 1814 werd in de woning van Johannes Flo-
risse Terlouw, landbouwer te Goudriaan, een kledingstuk ver-
mist. Het betrof hier een linnen vrouwenhemd van zijn echtge-
note Johanna Blommendaal. Dezelfde dag werd het hemd te 
koop aangeboden aan Maaijke van Bruggen, landbouwster te 
Goudriaan. Die herkende het hemd aan de op het kledingstuk 
gestikte initialen JBD als het eigendom van Johanna en waar-
schuwde de veldwachter. De gearresteerde verkoper bleek 
Simon Arij de Gelder te heten, achttien jaar oud te zijn en te 
wonen in Dordrecht. 
Bij het op 19 augustus 1814 opgemaakte proces-verbaal zei 
Simon dat hij wel geloot had voor militaire dienst, maar dat 
hij afgekeurd was vanwege een gebrek aan zijn hoofd. Hij liep 
daarom met een mandje met porselein te venten. Hij ontken-
de in de woning van Johanna Blommendaal te zijn geweest en 
ook dat hij een vrouwenhemd te koop had aangeboden. De ge-
tuigenissen spraken uiteraard tegen hem, al werd de geringe 
waarde van het gestolen hemd wel als verzachtende omstan-
digheid opgevoerd. Desalniettemin werd Simon op 31 augus-
tus 1814 door de Correctionele Politie te Gorinchem tot drie 
maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens diefstal.8

Een hele tijd niets en dan ...

Op 4 februari 1836 werd in Den Bosch door de politie pro-
ces-verbaal opgemaakt. Johannes Franciscus Moons, knecht 
bij de heer J. Hogaerts, deken van Den Bosch en pastoor in de 
kerk achter de Tolbrug, Antonius Kemps, koopman, Franciscus 
Teulings, fabrikant, diens dienstmeid Maria Hubers (de laatste 
drie wonende op het Hinthamerlind) en Clara Lucia van Zuijlen, 
wonende in de Hinthamerstraat, traden op als getuigen. Zij 
herkenden de op die dag in Den Bosch gearresteerde Simon 

de Gelder, die met zeep en blinkend smeer op de Bossche 
markt had gestaan. Moons verklaarde dat dezelfde De Gelder 
ongeveer veertien dagen eerder bij hem aan de deur was ge-
weest om Hogaerts, pastoor van de gemeente Empel, te spre-
ken over wierook die hij voorgaf voor het Trappistenklooster 
te Westmalle te verkopen. Tegen Kemps had de verdachte ook 
gezegd dat hij uit het Trappistenklooster te Westmalle kwam 
en hij had hem de groeten overgebracht van één van Kemps’ fa-
milieleden, eveneens kloosterbroeder aldaar. Kemps had hem 
als aalmoes 25 cent gegeven.

Tegen Teulings had de verdachte gezegd dat hij uit het bewus-
te klooster kwam en korte tijd in Den Bosch was om geld in te 
zamelen voor het klooster. Hij was bij pastoor Molenmakers te 
eten gevraagd en ging nu logeren bij de vicarius. Teulings had 
hem een gulden en vijftig cent gegeven. Maria Hubers beves-
tigde dit en gaf ook aan dat de verdachte de groeten had over-
gebracht van een neef van de heer Teulings. Bij juffrouw Van 
Zuijlen was Simon ongeveer veertien dagen eerder ook aan de 
deur geweest om haar de groeten te doen van haar neef Peter 
Rijcken, die een jaar eerder een bloedspuwing had gehad. Die 
informatie klopte en het feit dat Simon een Belgische reispas 
liet zien en ook een brief van juffrouw A. Kemps te Sint Oeden-
rode maakten hem voor haar geheel geloofwaardig.
Simon de Gelder gaf op geboren te zijn in Dordrecht, 39 jaar 
oud te zijn, te wonen in Den Haag in het Lammetje Groen, te 
handelen in zeep en blinkend smeer en getrouwd te zijn met 
Fijtje Boas. Op de vraag of hij zich in Den Bosch niet had uit-
gegeven voor een broeder uit het klooster der Trappisten te 
Westmalle, antwoordde Simon ‘Nee, hoe zoude ik zulks kun-
nen doen, ik die een Jood ben, zoude mij voor een broeder int 
klooster uitgeven?‘. Dat hij was herkend door diverse perso-
nen kon Simon wel verklaren, hij antwoordde ‘dat die personen 
wel abuijs konden hebben, alzoo er wel personen gevonden 
wierden, welke op elkander gelijken’.
Op 26 februari 1836 moest Simon de Gelder voorkomen voor 
de Rechtbank van Eerste Aanleg in Den Bosch. De zelfde ge-
tuigen draafden weer op en bevestigden hun eerdere verkla-
ringen. Moons vulde echter nog aan dat de verdachte hem had 
verteld dat hij een geboren Leuvenaar was en dat zijn broer 
bij ‘de trubbels’ in Brussel een been was afgeschoten en dat 
verdachte daarna de negotie in wierook ter hand had geno-
men. De rechtbank veroordeelde Simon de Gelder vanwege 

I. Emanuel Levie x Sara
 1. Naatje/Kaatje 
  a. Simon
  b. Sara
 2. Moses 
  c. Selly
 3. Keetje
  d. Aron
  e. Sjewach

Figuur 3. Schema Arons 
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het ‘zich onder een valse naam en valse kwaliteiten te hebben 
doen ter hand stellen van aalmoezen’, kortweg afzetterij, tot 
een gevangenisstraf van een jaar en 25 gulden boete.
Afgezien van de brutaliteit die blijkt uit het bovenstaande, 
is de als bijlage bij de rechterlijke stukken gevoegde reispas 
op naam van Simon de Gelder misschien nog wel het interes-
santst. Zijn signalement luidde lang 1 meter 78 centimeter, 
bruin haar en dito wenkbrauwen, grote neus, gewone mond, 
zwarte baard en een brede kin. De pas was uitgegeven in Den 
Haag op 4 juni 1835 en gold voor Simon en zijn echtgenote. Uit 
de op de pas gemaakte aantekeningen blijkt dat Simon zich al 
op 2 juli 1835 in Den Bosch ophield en die stad meerdere ma-
len bezocht met als tussenstops Breda, Rozendaal, Bergen op 
Zoom, Wouw, Grave, Tilburg, Waalwijk en Helmond. De laatste 
vermelding is dat hij, komende uit Oeffelt, zijn reispas op 24 
december 1835 in Den Bosch liet registreren.9

In december 1837 was Simon één van de getuigen bij de in 
Rotterdam opgemaakte gehomologeerde geboorteakte van 
Samuel Blazer.

Opgepakt en ontsnapt

Op 30 april 1839 vervoegde een man, zich noemende Wessel 
van Lee, bij een stel bouwlieden in Papendrecht. Hij stelde zich 
voor als door de regering gezonden om de in die omgeving 
heersende longziekte onder het rundvee op te sporen en te 
genezen. Nadat hij enigszins het vertrouwen van de boeren 
Arie van Wijngaarden, Gerrit Bezemer en Jan Veth had ge-
wonnen, had hij hen kruiden aangeboden te genezing van hun 
zieke koeien. De kruiden waren echter exorbitant duur. Hij had 
Bezemer dermate onder druk gezet dat deze ruim acht gulden 
betaalde voor het medicijn. De anderen wilden echter niet 
betalen en waarschuwden de burgemeester. Deze liet hem 
arresteren en nog dezelfde dag overbrengen naar Gorinchem. 
Tijdens het transport naar die plaats door veldwachter Arie 
de Graaf ontvluchtte de verdachte echter. Door een hevige 
achterwaartse sprong rukte hij het touw uit de handen van de 
veldwachter en zette het op een lopen. De veldwachter zag 
hem niet meer terug.

Simons laatste zwendel?

In februari en maart 1840 bevond Simon zich in Midden-Lim-
burg. Hij verbleef in Venlo bij Jan Dahmen in het logement 
‘Inden Gouden Kogel’, alwaar hij op 11 maart door de com-
missaris van politie en twee assistenten van zijn bed werd 
gelicht. De commissaris had namelijk van ene Willem Peters 
uit Tegelen een klacht gekregen over Doctor Filet, die al zes 
weken in ‘Het Zwijnshoofd’ in Venlo zou logeren. Filet zou 
Peters voor vijf francs een niet werkend medicament voor 
uitwendig gebruik voor zijn blinde vrouw hebben verkocht. 
Bij de politie vermoedde men dat hier om de man kon gaan 
die zich met een pas op naam van Simon van Gelder (sic!) in 
Venlo ophield en overdag zijn handel in de omliggende dor-
pen dreef. Op de vraag waar hij zijn handel had, antwoordde 

Simon dat hij nieuwe koopmanschappen uit Holland ver-
wachtte. 
Bij nader onderzoek in zijn kamer vond men echter drie pak-
ketjes, met dezelfde inhoud als Peters op het politiebureau 
had ingeleverd. Hij werd gearresteerd en er werd een signa-
lement opgemaakt. De wachtmeester noteerde: Simon van 
Gelder, zoon van Arie van Gelder en Kaatje Kramers, koopman, 
geboren te Rotterdam, 43 jaar oud, lang 1.82 meter, lang aan-
gezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, grote neus, ordinaire 
mond, ronde kin, bruin haar en wenkbrauwen en een gezonde 
kleur. Bij zijn arrestatie werd op Simon een binnenlands pas-
poort, voor hem en zijn niet met naam genoemde echtgenote, 
aangetroffen met een bijna identiek signalement. Volgens het 
paspoort was hij 1,80 meter lang en had hij een rond voorhoofd 
en een ovaal aangezicht, maar de rest kwam overeen. Ook had 
hij bij zich een op 14 oktober 1839 te Rotterdam afgegeven pa-
tent als inlands kramer met wierook en de in 1836 in Dordrecht 
afgegeven doodcedullen van zijn ouders.
De volgende ochtend werd Simon geconfronteerd met twee 
getuigen. Het bleek dat Doctor Filet in Tegelen ook aan Peter 
van Leipsig, de burgemeester van dat dorp, voor ƒ 2,28 medi-
camenten had verkocht. En hij ook aan Catharina Jansen, de 
weduwe Gurée, hoewel zij nog niet had betaald, medicijnen 
had geleverd. Peters en Van Leipsig herkenden Dr. Filet als 
Simon van Gelder en dezelfde dag nog werd Simon, verdacht 
van oplichting, door de marechaussee naar het Huis van Ar-
rest te Roermond gebracht. Bij de confrontatie had Peters van 
Simon zijn vijf francs teruggeëist. Die riposteerde met ‘ik heb 
geen vijf francs van je getrokken, want dan zou ik die nog heb-
ben’. Dat geld werd inderdaad niet op Simon gevonden, maar 
toen Simon al in Roermond zat, vond de commissaris uit dat 
Simon bij oude klerenkoper Jozef Martens voor een munt van 
vijf francs, een gulden en een paar centen een broek had om-
geruild.

Daarop werd Simon van Gelder, 43 jaar oud, koopman en ge-
boren en wonende te Rotterdam, verhoord. Hij verklaarde dat 
op 9 maart in de buurt van Venlo twee Tiroolse of Duitse dok-
toren had ontmoet, van wie hij voor een lage prijs medicijnen 
tegen jicht had gekocht. De volgende dag was hij in Tegelen bij 
de burgemeester en vroeg hem of er in zijn gemeente mensen 
aan die ziekte leden. Toevallig had de 20-jarige dochter van de 
burgemeester daar veel last van en dus verkocht hij zijn eerste 
pakketje. De burgervader had hem ook aanbevolen bij Peters, 
die hij het medicijn gratis had gegeven vanwege diens behoef-
tige staat. Hij had zich bij beide heren nooit als dokter voor-
gesteld, en vermoedde dat zij ofwel de Nederduitse taal niet 
hebben verstaan of hebben willen verstaan. Hij bleef ontken-
nen een valse naam en een vals adres te hebben gebruikt maar 
herkende wel de pakketjes medicijnen die hem werden ver-
toond. Verder gaf hij op nooit eerder bestraft te zijn geweest.

Op 24 maart 1840 kwam Simon, nog steeds als Van Gelder, 
voor bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Roermond. Hij 
werd wegens oplichting en het gebruik van een valse naam en 
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kwaliteit veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf.10 
Met de veroordeling in Roermond kwam ook de Papendrecht-
se zaak tot een oplossing. Simon mocht vanuit Roermond naar 
Gorinchem worden getransporteerd waar hij op 27 mei 1840 
door de Arrondissements Rechtbank werd veroordeeld we-
gens bedrieglijke oplichting en gewelddadige ontvluchting uit 
handen van een beambte van het openbaar gezag. Zijn straf 
luidde: drie jaar en zes maanden voor de oplichting plus zes 
maanden voor de ontsnapping.11

Simon werd op 18 juni 1840 binnengebracht in de gevangenis 
te Hoorn. Met het vonnis van Roermond opgeteld bij het von-
nis van Gorinchem moest hij vijf jaar en zes maanden ‘brom-
men’. Zijn signalement luidde: lang 1 meter 78, breed voor-
hoofd, smal aangezicht, lange neus, matige mond, spitse kin, 
bleke kleur, blauwe ogen, bruin haar, wenkbrauwen en baard 
ook bruin, liesbreuk rechts, sprak Nederlands, hij had geen 
lager onderwijs genoten, was gehuwd, koopman, wonende te 
Rotterdam. De veroordeelde werd voor bijzonder toezicht 
aanbevolen en ontslagen op 20 september 1845.12

Zijn vrouw, of beter gezegd zijn vriendin, Fijtje Boas was een 
paar maanden voor zijn vrijlating in Rotterdam overleden. Zelf 
overleed Simon op 4 juli 1848, ook in Rotterdam. In de overlij-
densakte staat dat hij ongehuwd was. Hij liet geen onroerende 
goederen na.

Sara de Gelder
Sara liet op 11 september 1829 voor de Vrederechter te Rot-
terdam een akte van bekendheid opmaken. Daarin werd aan-
gegeven dat zij op 1 januari 1806 in Dordrecht was geboren als 
dochter van Aron Simon de Gelder en Katharina Marcelis. Sara 
liet deze akte opmaken vanwege haar in Rotterdam te sluiten 
huwelijk met scheepskapitein Edo Eden. Vijf dagen later liet 
haar vader voor notaris Muller de la Faille in Rotterdam huwe-
lijks consent voor zijn dochter opmaken. Het huwelijk zou echter 
toch nog even op zich laten wachten. Was scheepskapitein Edo 
Eden nog niet thuis van zijn reis? Pas op 7 april van het volgen-
de jaar werd getrouwd. Edo kwam met een al in 1816 afgegeven 
Duitse doopakte. Bij de huwelijkse bijlagen bevond zich zijn 
bewijs van Nationale Militie. Zijn signalement luidde: lang 1.66 
meter, ovaal aangezicht, rond voorhoofd, bruine ogen, ordinaire 
neus en mond, ronde kin, lichtbruin haar en dito wenkbrauwen. 
Edo was kapitein op de ‘Noord’ en daarna op het nieuw gebouw-
de schip ‘Aïolus’. Hij overleed in 1841 op de rede van Semarang. 

Sara’s tweede huwelijk

Na de dood van Edo zocht Sara opnieuw haar heil bij een zee-
man. Klaas de Moes uit Monnickendam was de gelukkige. Ge-
tuigen bij haar tweede huwelijk op 2 maart 1843 in Amsterdam 

Figuur 4. Het College Zeemanshoop op de Dam. Hier klopte Sara de Gelder in 1876 aan voor een uitkering (Coll. Beeldbank SAA)
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waren haar neven Aron en Sjewach Arons. Klaas woonde in de 
Vierwindenstraat en zij op het adres Oude Zijds Kapelsteeg 1. 
Een week later, op 9 maart 1843, werd een mutueel testament 
opgemaakt. Zij woonden nu beiden op het zelfde adres in de 
Oude Zijds Kapelsteeg en haar neven Aron en Sjewach beves-
tigden voor de notaris de identiteit van de comparanten.13

Klaas de Moes was een zeeman in hart en nieren. Hij maakte 
minstens twintig zeereizen, vijf naar de West en vijftien naar 
de Oost. Hij was op 17 december 1821 met goedvinden van zijn 
ouders, hij was pas 11 jaar oud, aangenomen op de Zeevaart-
school. Het eerste jaar leerde hij daar de werking van het kom-
pas, driehoeksmeting en scheefhoekige logaritmen en hij ging 
op 1 oktober 1822 naar de tweede klas. Op 13 november kwam 
hem de Prijs in de Zeevaartkunde Eerste Klasse toe, zijnde 
een boek met de titel ‘Reizen naar IJsland en de Baffinsbaaij’. 
In de leertijd daarna leerde hij vooral algebra, meetkunde en 
geometrie. Op 13 september 1824 werd hij als kajuitwachter 
geplaatst op het schip ‘De Vriendschap’, onder kapitein J. Vis-
ser, naar Suriname. Hij keerde terug op 1 juli 1825 met een goed 
getuigschrift. In het kader van zijn opleiding maakte hij nog 
een tweede reis. Op 12 september 1825 werd Klaas als lichtma-
troos geplaatst onder kapitein H. Bos op de ‘Concordia’. Deze 
keer ging de reis naar Cuba en keerde hij terug op 25 april 1826, 
wederom met een goed getuigschrift. Op 17 mei 1826 tekende 

Klaas zijn honorabel ontslag van de Zeevaartschool en kreeg 
een vrijstelling voor de Nationale Militie.14 Hij werd daarna bij 
het College Zeemanshoop15 ingeschreven voor de volgende 
scheepsreizen (zie onderstaande tabel).
Het lijkt er op dat Klaas na zijn reis met de ‘Ipenrode’ een paar 
jaar niet heeft gevaren. Het is onwaarschijnlijk dat hij zich als 
vrijwilliger heeft gemeld voor een onderdeel van het landleger 
in verband met de Belgische Opstand. Desalniettemin vinden 
we hem pas weer terug in de inschrijfboeken van het Colle-
ge Zeemanshoop als die oorlog beslist is. Klaas verzocht na 
thuiskomst met de ‘Sara Maria’ op 2 juli 1844 bij het College 
Zeemanshoop om een uitkering. Deze werd hem, in de Tweede 
Klasse, per 29 augustus 1844 toegestaan. Hij verzocht op 30 
januari 1845 om voortzetting van deze onderstand, wat hem 
werd toegestaan op 27 februari 1845.16 Klaas bedankte Zee-
manshoop op 28 augustus 1845 voor de genoten onderstand 
en maakte daarna nog vijf reizen naar de Oost. Voor het ver-
trek van Klaas’ laatste reis werd een advertentie geplaatst, 
waarin werd geprobeerd passagiers te werven. Het schip was 
nieuw gekoperd, er waren uitmuntende inrichtingen voor pas-
sagiers en er was een bekwame scheepsdokter aan boord. 
Op deze reis overleed Klaas op 5 maart 1851, ondanks de be-
kwame scheepsdokter, na een ziekte van een paar dagen. Het 
schip was de Canarische Eilanden net gepasseerd.17

Functie Schip Kapitein Vertrek Thuiskomst Salaris Bestemming

lichtmatroos Helena D. Grim 12-3-1827 5-8-1828 18,- Batavia/China

matroos Princes Louisa P. Sipkes 4-10-1828 20-11-1829 20,- Batavia

matroos Noord Holland Harmen Ruijl 27-4-1830 15-10-1830 20,- Suriname

matroos Ipenroe M. Charlau 5-11-1830 5-7-1831 20,- Suriname

2e stuurman Paramaribo J.C. Töpper 22-7-1834 5-2-1835 30,- Suriname

2e stuurman Holland G.W. van Barneveld Kooij 25-3-1835 27-2-1836 40,- Java

2e stuurman Holland J.H.M. Struben 14-4-1836 25-2-1837 45,- Batavia

1e stuurman Holland idem 14-3-1837 3-4-1838 70,- Batavia

1e stuurman Adm. Tromp P.J. Kerkhoven 18-4-1838 10-5-1839 70,- Batavia

1e stuurman idem idem 29-5-1839 5-5-1840 70,- Batavia

1e stuurman idem idem 12-6-1840 29-6-1841 70,- Batavia

1e stuurman Ambarawa L. Delclisur 14-12-1841 22-12-1842 70,- Batavia

1e stuurman Sara Maria J.J. Reinhardt 21-2-1843 15-6-1844 70,- Batavia

1e stuurman Doggersbank P.J. Kerkhoven 2-5-1846 24-4-1847 70,- Batavia

1e stuurman idem idem 22-5-1847 15-12-1847 65,- Batavia

1e stuurman idem idem 1-4-1848 10-2-1849 70,- Batavia

kapitein Adm. Tromp zelf 4-6-1849 4-11-1850 90,-
Batavia, via Cardiff en 
Manilla

kapitein idem idem 18-11-1850 overleden 90,- Batavia

Figuur 5. Scheepsreizen van Klaas de Moes
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Sara’s derde huwelijk
Sara, die zich inmiddels Christina was gaan noemen, verzocht 
als weduwe van Klaas de Moes op 26 mei 1851 bij het College 
Zeemanshoop om een uitkering. Deze uitkering werd haar met 
terugwerkende kracht toegekend, ingaande op 1 mei 1851.18 Zij 
bedankte hiervoor ten gevolge van haar derde huwelijk met 
Derk Nijman.19 Derk was op 29 juni 1847 aangesteld tot com-
mies tweede klas bij de Administratie der Stedelijke Accijnsen 
en Belastingen in plaats van W. Slicher en op 30 november 1854 
bevorderd tot commies eerste klas in plaats van J. Buijs.20 Hij 
werd eervol ontslagen op 19 april 1866, maar werd op 21 maart 
1872 aangesteld tot Commissaris der beurtveren tussen Am-
sterdam en Amersfoort, Bolsward, Franeker en Joure. Drie we-
ken na zijn dood werd op 19 juni 1876 deze functie overgedaan 
op zijn weduwe, met de vergunning zich voor haar rekening te 
laten vervangen door haar (stief)schoonzoon J.H. List.21 Deze 
aanstelling belette de weduwe Nijman niet om, opnieuw wedu-
we geworden, als weduwe De Moes vanwege herstel van haar 
uitkering bij Zeemanshoop aan te kloppen.22 De weduwe Nij-
man werd op 20 augustus 1881 eervol uit de functie van Com-
missaris der beurtveren ontslagen, waarna zij op 3 oktober 
1884 naar Vreeland verhuisde. Haar nicht Roosje Arens was 
daar met haar echtgenoot Willem Kiesouw, die zelf een neef 
was van haar echtgenoot Derk Nijman, al sinds 1866 woonach-
tig. Bij haar overlijden was haar nalatenschap van ƒ 48,04 te 
weinig voor het opstellen van een Memorie van Successie.

Mozes Levie Kram(m)er, de schoenpoetser

Mozes Levie werd omstreeks 1775 in Amsterdam geboren als 
zoon van Emanuel Levie en diens echtgenote Sara. Na 1800 
vertrok hij uit Amsterdam en belandde uiteindelijk in Rotter-
dam. Kort voor middernacht op de avond van 13 mei 1800 werd 
de 24-jarige schoenpoetser Mozes Levie op de Binnen Amstel 
in Amsterdam na een achtervolging aangehouden door twee 
nachtwachten. De volgende dag werd hij verhoord, waarbij hij 
opgaf in de Korte Houtstraat te wonen. De nachtwachten Jo-
hannes Mulder en Jan Nedermeijer gaven voor zijn arrestatie 
de navolgende verklaring. Omstreeks half elf op de bewuste 
avond werden de nachtwachten gewaarschuwd door Johan-
nes van Smithuisen, zonder vaste woon- of verblijfplaats, die 
sliep op een hooischuit gelegen aan de Binnen Amstel tussen 
de Blauwbrug en de Nieuwe Herengracht. 
Samen met Frans IJsbreker, die daar ook sliep, hoorde hij ge-
rammel aan de ketting waarmee de hooischuit vastlag. Hij riep 
daarop ‘kettingdief, wat moet je hebben?’, waarop hij zag dat 
de nu gevangen persoon snel weg liep. Hij waarschuwde daar-
op de nachtwachten, die bij hun inspectie van de hooischuit 
twee beitels, een kram en een los kettinkje aantroffen. Zij 
besloten het gereedschap te laten liggen en gingen verder op 
hun ronde. Om half twaalf hoorden Van Smitshuisen en IJsbre-
ker weer gerammel, slopen van de schuit en troffen dezelfde 
nachtwachten bij de sluis van de Herengracht en de Amstel. 
Stilletjes, zonder te ratelen, begaven de nachtwachten zich 
naar de opgegeven plek, waar zij iemand aantroffen die de 

ketting van de hooischuit aan het losmaken was. Die persoon 
vluchtte daarop, maar kon bij de brouwerij De Roskam in de 
kraag worden gevat. 
Bij visitatie bleek de gevangene de twee bewuste beitels op 
zak te hebben. Mozes Levie ontkende dat hij de vorige avond 
omstreeks tien uur bij de hooischuit aanwezig was geweest. 
Nee, zijn maat Jan de Vries, die op Marken woonde en gevaren 
had, was wel aan boord geweest. Op de vraag of hij bezig was 
geweest om de ketting waarmee de schuit vastzat af te bre-
ken ontkende Mozes. Hij stond namelijk geleund op de brug 
terwijl zijn maat aan boord zat. Daarna werd hem gevraagd 
of hij dan om half twaalf teruggekeerd was om in een tweede 
poging de ketting alsnog te breken. Uiteraard antwoordde de 
verdachte hierop eveneens ontkennend. Hij moest wel toege-
ven gearresteerd te zijn en dat hij was weggerend, al wist hij 
niet meer waarom.
 De twee beitels die hij bij zich had waren hem gegeven door 
zijn kameraad, hij moest er zo lang op passen. Er was niet voor-
af afgesproken om de ketting te stelen, maar zijn kameraad 
had hem twee keer op die schuit gewezen.
Tijdens het tweede verhoor op 3 juni 1800 verklaarde Mozes 
dat hij die avond ene Jan Simons bij zich had gehad. Daarop 
ontstond enige verwarring, want verdachte had toch Jan de 
Vries opgegeven als de kameraad met wie hij uit stelen ging? 
Mozes gaf als verklaring dat hem die naam zomaar ‘in de kop 
gevallen’ was. Verder ontkende hij nu beide keren die avond bij 
de bewuste hooischuit te zijn geweest, waarop de getuigen 
nogmaals werden gehoord. 
Op 22 augustus 1800 volgde nog een getuigenverklaring. Al-
bertus Liefting, achttien jaar oud, ook zonder vaste woon- of 
verblijfplaats en ’s nachts slapende op de Botermarkt of op 
een hooischuit, had die bewuste nacht vanaf een andere schuit 
alles gezien en gehoord. Hij had geen andere man gezien dan 
de verdachte. Mozes werd braak van vertrouwde stadsgoede-
ren ten laste gelegd. Op 26 augustus hield hij voor de laatste 
maal vol van niets te weten en ondertekende zijn verklaring 
met zijn naam Moshe ben Leib in Hebreeuwse letters. Opval-
lend detail is dat hij de letters goed schreef, maar van links 
naar rechts. Op 9 oktober 1800 werd Mozes na vijf maanden 
voorarrest ‘onder handtasting’ ontslagen.23

Hoezo waren de heren van het gerecht ineens zo coulant? De 
zaak tegen Mozes was toch eigenlijk heel duidelijk? Getuigen 
hadden hem twee maal herkend, hij was op heterdaad betrapt 
en gearresteerd en had de beitels op zak die al bij de eerste 
controle op de hooischuit waren aangetroffen. Waarschijnlijk 
heeft een tijdens het voorarrest afgelegde notariële verkla-
ring hen in hun beslissing om Mozes niet te veroordelen ge-
steund. Op 29 mei 1800 hadden zeven personen voor notaris 
Barend Blomman namelijk verklaard dat zij Mozes Levie goed 
kenden en dat hij zich ‘altoos braaf en eerlijk gedragen heeft, 
zodanig dat op zijn gedrag, leven en wandel niets te misprijsen 
is geweest’. Die zeven getuigen waren Paulus Schoenmaker, 
Jan Hendrik Stenneken, Elisabeth Nieuwenhuijzen, Benedictus 
Alexander, Jacob Arons, Philip Levie en Keetje Levie. Uiteraard 
verklaarden de getuigen dat zij in gene familierelatie met de 
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beklaagde stonden. Maar was dat wel zo? Kneep de notaris 
hier niet een oogje toe? Keetje Levie was namelijk Mozes’ zus 
en Jacob Arons haar verloofde!24

Mozes vertrekt naar Rotterdam

Daarna vertrok Mozes naar Rotterdam, trouwde (hoewel het 
huwelijk noch in Rotterdam, noch in Amsterdam werd gevon-
den) en nam op 16 december 1811 in Rotterdam de achternaam 
Crammer aan.25 Hij en zijn gezin woonden daar in de Schilder-
steeg bij de Schiedamse Dijk. Op 26 maart 1829 was Mozes 
met de doodgraver Levie Haagman aangever van het overlij-
den van Sanetta Hartog. 
Mozes gaf op een neef van de overledene te zijn. Sanetta was 
de echtgenote van Moritz Bernard, één van de grootste cri-
minelen van zijn tijd. Samen waren zij de grootouders van de 
beroemde Franse actrice Sarah Bernhardt (1844-1923). Een 
aantoonbare familierelatie tussen Mozes en Sanetta of Mo-
ritz werd overigens (nog) niet gevonden.26

Bij zijn overlijden werd Mozes aangegeven als de zoon van 
Levie Mozes en Sara Cohen, beiden overleden te Amsterdam. 
Mozes liet bij zijn overlijden noch roerende noch onroerende 
goederen na.27

In het repertoire van de Amsterdamse notaris H. van Varick 
werd op 2 juni 1834 een akte ingeschreven die helaas niet be-
waard is gebleven. Dit certificaat dat aan de rekwestrant, on-
duidelijk wie dat overigens was, werd meegegeven en alleen 
als inschrijving werd teruggevonden, behelsde het volgende: 
Isaac Jacob Roeper, Mozes Abraham Brander en Andries Si-
mons, allen wonende te Amsterdam, verklaarden te hebben 
gekend wijlen Mozes Kramer, zoon van Saartje Kramer, gebo-
ren in 1779 en dat hij laatst gewoond heeft en overleden is te 
Rotterdam.28 Het blijft vooralsnog helaas onduidelijk waar-
voor dit certificaat gebruikt werd.

Een nawoord

De nakomelingen van twee kinderen van Emauel Levie, te we-
ten Kaatje uit Dordrecht en Mozes uit Rotterdam, begaven 
zich nadien generaties lang in artistieke kringen, hun (klein)
kinderen waren muzikanten, kermisartiesten en toneelspe-
lers. In het algemeen blijken veel nakomelingen van Emanuel 
Levie en zijn echtgenote al vroeg in de negentiende eeuw rela-
ties aan te gaan met christenen. Hoogst ongebruikelijk, maar 
misschien wel een vingerwijzing naar de positie die deze fami-
lie had binnen de gemeenschap van hun geloofsgenoten. Ruw-
weg gezegd bleef een derde van hun kleinkinderen ongehuwd, 
een derde trouwde met joden, een derde met christenen. 

Zijn jongste dochter Keetje die in Amsterdam bleef, werd zelf 
weliswaar nooit veroordeeld tot gevangenisstraf, maar zij 
was een zogenaamde ‘gelegenheidsgeefster’. Haar levensbe-
schrijving en die van haar dochter Selly (1803-1836), die een 
kortstondige relatie had met de in het vorige artikel beschre-
ven Albert Houtslag, en haar twee naar Amerika geëmigreer-

de zoons Aron (1805-1871) en Sjewach (1807-1859) lezen we in 
deel 2 van dit artikel, getiteld “De families De Gelder, Kram(m)
er en Arons”.

Verkorte parenteel van Emanuel Levie:

I.  Emanuel Levie, overleden voor 1795, trouwt Sara (Kra-
mer), overleden na 1802, mogelijk overleden Amsterdam 
13, begraven Zeeburg 14 december 1806
Uit dit huwelijk:
1.  Kaatje, volgt IIa.
2.  Moses, volgt IIb.
3.  Keetje, volgt met haar nageslacht in ‘Op het slechte 

pad, deel 2’.

IIa. Kaatje (Naatje, Johanna) Kramer (de Gelder, van Praag, 
Marcelis), geboren Amsterdam volgens opgave circa 1763 
(waarschijnlijk geboren circa 1770), koopvrouw, hoeden-
maakster, overleden Dordrecht in het Gasthuis 13 mei 
1821, trouwt aldaar 22 augustus 1795 Aron (Arend) Simon 
de Gelder, geboren Amsterdam circa 1760, arbeider (1816), 
knecht aan de riviervismarkt, visknecht (1830) en koop-
man (1833), overleden Dordrecht in het Gasthuis 25 janua-
ri 1833, zoon van Simon Jacobs en Rebecca Arons.

 Kaatje en Aron kwamen in Dordrecht terecht en bleven 
daar de rest van hun leven wonen. Zij werd in 1795 bij haar 
huwelijk geassisteerd door haar moeder Sara van Praag, 
weduwe Emanuel Levie. Beiden woonden aan het Nieuwe 
Kerkhof te Dordrecht. Op 19 december 1811 nam Aron voor 
zichzelf en zijn kinderen de naam De Gelder aan. Bij haar 
overlijden werd Kaatje aangegeven als dochter van Samu-
el Levie en Sara Levie.

 Het gezin woonde in 1816 in het Rietdijkstraatje C 333 á 
C 285, Aron woonde in 1830 met dochter Rachel op het 
adres Torenstraatje C 475. Bij de Memorie van Successie 
werd vermeld dat hij en zijn erven armlastig waren.29

Uit dit huwelijk:
1.  Simon de Gelder, geboren Dordrecht 16 september 

1797, porseleinkramer (1814), koopman (1837, 1840, 
1848), ongehuwd overleden Rotterdam 4 juli 1848, wo-
nende Dordrecht (1814), Rotterdam (1840). Simon had 
in 1836 een relatie met Fijtje Boas, geboren Amster-
dam circa 1807, overleden Rotterdam 14 april 1845, 
dochter van Klara Saul Boas.30

2.  Manuel de Gelder, geboren Dordrecht circa 1798, over-
leden aldaar 15 december 1816.

 Bij zijn overlijden genoemd als zoon van Aron de Gel-
der en Naatje Manuel van Praag.

3.  Elisabeth, volgt IIIa.
4.  Sara, volgt IIIb.
5.  Jacob, volgt IIIc.
6.  Rachel de Gelder, geboren Dordrecht circa 1811, onge-

huwd overleden aldaar 11 mei 1846. Rachel woonde in 
1840 rond het Nieuwe Kerkhof C 414 en overleed in 
haar woning.
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IIb. Mozes Crammer alias Krammer, geboren Amsterdam 
circa 1775, porseleinkramer, schoenpoetser, overleden 
Rotterdam 15 juli 1833, trouwt Hendrika Isaks alias Hen-
drijntje Gabriel Scheerder, geboren Rotterdam circa 2 
augustus 1777, koopvrouw, overleden aldaar 8 mei 1872, 
dochter van Isaak Gabriels en Lena Moses Fracht.
Uit dit huwelijk:
1.  Esther, volgt IIId.
2.  Emanuel Moses Crammer, geboren Rotterdam 1810, 

overleden aldaar 9 december 1812.
3.  Sara, volgt IIIe.
4.  Helena alias Lea Krammer, geboren Rotterdam 17 au-

gustus 1814, overleden aldaar 5 december 1817.
5.  Isaac Crammer, geboren Rotterdam 28 mei 1816, 

schoenpoetser (1830), kruier en kleerkoper, onge-
huwd overleden als IJzak Kramer Rotterdam 10 janu-
ari 1871. Op 26 juni 1830 werd de veertienjarige Isaäc 
Kramer in Rotterdam gearresteerd door agent van 
politie Joris van Dijk. De diender had gezien dat de 
jongen huis aan huis bedelde en bij visitatie tien cent 
bij hem gevonden. Op 8 juli 1830 kwam de zaak voor. 
De beklaagde ontkende, hij hoefde niet te bedelen en 
had ook niet gebedeld. Wel had een onbekende vrouw 
hem twee cent in de zak gestoken. De zaak werd aan-
gehouden om meer getuigenissen te vinden, maar 
kwam niet tot een veroordeling.31 

IIIa. Elisabeth de Gelder, geboren Dordrecht circa 1799, over-
leden Rotterdam 22 februari 1858, trouwt aldaar 20 de-
cember 1837 Samuel Blazer, geboren aldaar 2 juli 1801, be-
sneden door Salomon Benedictus, koopman, goochelaar, 
kunstenaar, paraplumaker, muzikant, overleden Amster-

dam 17 december 1843, zoon van Salomon Kalman Blazer 
en Esther Meijer.

 Volgens de gehomologeerde geboorteakte van Elisabeth 
zou zij in september 1805 geboren zijn.32 Dat lijkt wat laat 
en komt ook niet overeen met haar leeftijd bij het aanne-
men van de achternaam door haar vader. Samuel was in-
geschreven bij de militie voor de lichting 1820, maar hoef-
de niet in dienst. Zijn signalement luidde: lang 1,64 meter, 
ovaal aangezicht, rond voorhoofd, bruine ogen, ordinaire 
neus en mond, ronde kin, zwart haar en zwarte wenkbrau-
wen.
Uit dit huwelijk:
1.  Kalleman de Gelder, geboren Kampen 22 februari 

1823, muzikant, overleden Rotterdam 26 september 
1848, trouwt Rotterdam 23 oktober 1844 Rebecca 
Blits, geboren Rotterdam 21 december 1820, overle-
den aldaar 23 januari 1900, dochter van Samuel Soes-
man Blitz en Sara Lavino. Zij kregen nageslacht.

2.  Jacob Blazer, geboren Amsterdam 22 september 
1825, overleden aldaar 26 september 1825.

3.  Meier van Gelder, geboren Rotterdam 29 augustus 
1826,33 overleden aldaar 9 september 1826.

4.  Catharina Blazer, geboren Utrecht 15 januari 1828, 
(tweeling) waarschijnlijk jong overleden.

5.  Jacob Blazer, geboren Utrecht 15 januari 1828 (twee-
ling), muzikant, overleden Rotterdam 23 september 
1894, trouwt Rotterdam 24 november 1852 Fransje van 
Koppelen, geboren Rotterdam 11 mei 1830, ventster, 
overleden aldaar 19 mei 1912, dochter van Abraham van 
Koppelen en Antje Lakman. Zij kregen nageslacht.

6.  Sara Blaser, geboren Arnhem 19 maart 1831, overle-
den Leiden 22, begraven Katwijk 24 mei 1831.

Figuur 6. Politie-uniformen tussen 1810 en 1879, Coll. Beeldbank SAA.
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7.  Mietje Blazer, geboren Leeuwarden 4 november 1832, 
overleden Rotterdam 13 mei 1918, trouwt Rotterdam 
16 februari 1853 Mozes alias Maurits Suisman, gebo-
ren Hagen (D) circa 2 januari 1823, acrobatisch kun-
stenaar, muzikant, overleden Rotterdam 13 april 1900, 
zoon van Philippus Suisman en Rachel Davids. Zij kre-
gen nageslacht.34

8.  Aron Blaaser, geboren Rotterdam 19 december 1835, 
artiest, muzikant, pianist, bierhuishouder, overleden 
Rotterdam 3 juni 1908, trouwt (1) Rotterdam 22 de-
cember 1858 Kaatje van der Sluis, geboren Zwolle 
25 december 1835, overleden Rotterdam 13 februari 
1903, dochter van Samuel Levie van der Sluis en Roos-
je Frank. Zij kregen nageslacht. Trouwt (2) Rotterdam 
7 september 1904 Sophia Mok, geboren Haarlem 23 
mei 1869, overleden Amsterdam 21 maart 1912, doch-
ter van Hijman Philip Mok en Heintje Deetas, weduwe 
van Levie Baske. Zij kregen nageslacht.35

9.  Meijer Blazer, geboren Rotterdam 4 november 1840, 
artiest, muzikant, bierhuishouder, overleden Amster-
dam 24 maart 1910, trouwt (1) Rotterdam 5 augustus 
1863 Betje le Grand, geboren Groningen 23 april 1841, 
overleden Rotterdam 22 september 1878, dochter van 
Salomon Hijmans le Grand en Naatje Hartog de Kor-
te, trouwt (2) Rotterdam 19 februari 1879 Klaartje van 
Sluijs, geboren Groningen 11 juni 1849, overleden Den 
Haag 9 januari 1928, dochter van Levie Benjamin van 
Sluijs en Rachel Meijer Kinsbergen. Uit het eerste hu-
welijk wel, uit het tweede huwelijk geen nageslacht.

IIIb. Sara alias Christina, later Sara Christina de Gelder, ge-
boren Dordrecht 1 januari 1806, winkelierster (1843), 
overleden Vreeland 7 januari 1886, trouwt (1) Rotterdam 
7 april 1830 Edo Eden, geboren/gedoopt Carolinersyhl 
(Oost-Friesland, D) 11/14 maart 1799, scheepsgezagvoer-
der van de bark ‘Aïolus’, overleden op de rede van Sema-
rang 13 oktober 1841, zoon van Harm Eden en Steinke Jan-
sen, trouwt (2) Amsterdam 2 maart 1843 Klaas de Moes, 
geboren/gedoopt Monnickendam 18/25 oktober 1810, 
scheepsgezagvoerder, overleden aan boord van zijn schip 
varende in de Atlantische Oceaan 5 maart 1851, zoon van 
Jacob de Moes en Christina Bos, trouwt (3) Amsterdam 
27 juni 1861 Derk Nijman, gedoopt Stad Hardenberg 8 de-
cember 1809, commies, commissaris beurtveren, overle-
den Amsterdam 28 mei 1876, weduwnaar van Eke Claas-
sen,36 zoon van Willem Nijman en Marthe Zandman. 
Uit haar drie huwelijken werden geen kinderen geboren.
Uit een relatie met een onbekende man:

 1. doodgeboren dochter, geboren Rotterdam 1 februari 
1826.

IIIc. Jacob de Gelder, geboren Dordrecht 26 februari, besne-
den 5 maart 1807 door Abraham David First, bediende 
(1835), muzikant (1841) en kunstenaar, overleden Maars-
seveen 18 mei 1860, trouwt Amsterdam 30 september 

1835 Jannetje Simon Kinsbergen, geboren Amsterdam 
circa december 1799, overleden Vianen 18 oktober 1859, 
dochter van Simon Kinsbergen en Kaatje Spraakmeester.

 Jacob diende vanaf 3 maart 1827 als fuselier in de eerste 
Compagnie tweede Bataljon negende Regiment Infante-
rie. Zijn signalement gaf aan dat hij 1.57 meter lang was, 
een laag voorhoofd, blauwe ogen, een kleine neus en 
mond, een spitse kin en lichtbruin haar en eveneens licht-
bruine wenkbrauwen had. Hij behoorde tot de ongeveer 
4500 verdedigers van de Citadel van Antwerpen, die eind 
1832 tegenover een 90.000 man tellende Franse troepen-
macht kwam te staan. Na anderhalve maand onophoude-
lijke beschietingen door de Fransen werd Jacob met alle 
andere manschappen en officieren op 29 december 1832 
krijgsgevangen gemaakt en naar Frankrijk gevoerd. 

 Op 16 juni 1833 keerde zijn compagnie terug. Voor zijn mi-
litaire bijdrage ontving Jacob de Citadel-medaille en het 
Metalen Kruis.37 

 Bij de toestemming door zijn commandant om te trou-
wen, al gedateerd op 5 maart 1835, was hij nog gelegerd 
in Oostburg. Op 25 november 1836 werd Jacob gepaspor-
teerd en woonde hij met zijn gezin officieel in Utrecht, in 
1839 in Dordrecht en in 1841 in Rotterdam, maar leefden 
zij in werkelijkheid als kermisreizigers een zwervend be-
staan. Hij trad diverse malen op tijdens de Amsterdamse 
kermis, in 1841 met een Tiroler zanggezelschap, in 1851 
met ‘academische standen’ (samen met J. Hartloper) en 
in 1853 met ‘athletische oefeningen’ (samen met J. Sou-
verein).38

Uit dit huwelijk:
1.  Arie de Gelder, geboren Utrecht 7 februari 1836, to-

neelspeler, muzikant, overleden Steenwijk 12 april 
1873, trouwt Groningen 26 februari 1865 Schoontje 
d’ Ancona, geboren Rotterdam 18 januari 1845, muzi-
kante, zangeres, overleden Amsterdam 2 april 1889, 
dochter van Mozes Jacob d’Ancona en Saartje Samuel 
Cantor.39 Dit echtpaar kreeg nageslacht. Zij hertrouwt 
Rotterdam 24 mei 1876 Jacob van Maagdenburg.

2.  Manes, geboren Almelo 17 april 1839, overleden Rot-
terdam 11, begraven aldaar 13 april 1841.

3.  doodgeboren zoon, geboren Rotterdam 11 februari 
1841.

IIIe. Sara Crammer, geboren Rotterdam 5 november 1812, 
overleden aldaar 1 februari 1851, trouwt aldaar 25 janu-
ari 1832 Lezer Marcus Hart, geboren Edam circa 26 de-
cember 1797, arbeider, marinier, venter, broodbakker, 
porseleinkramer, paraplumaker, overleden Rotterdam 
24 maart 1867, zoon van Marcus Lezer Hart en Rachel Sa-
lomon Blitz. Hij hertrouwt Rotterdam 12 november 1856 
Judith Spetter.

 Ten tijde van zijn huwelijk lag Lezer al twee jaar als mari-
nier in garnizoen in Rotterdam. Hij diende bij de Tweede 
Divisie van het Korps Mariniers. Zijn beschrijving luidde: 
lang 1,62 meter, ovaal aangezicht, plat voorhoofd, bruine 
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Dankwoord: 
Dit artikel kwam tot stand met hulp van Emilie Peters te Purmerend en 
Nico Vriend te Amsterdam. Ik dank hen hartelijk voor hun aanvullingen.

Noten
1  Een uitzondering is misschien Amsterdam, maar ook daar blijkt dat het 

geboorteregister van de Joodse Gemeente vanaf circa 1790 vooral de beter ge-
situeerden diende. In de bewaard gebleven besnijdenisregisters, eigendom van 
de besnijders zelf of van diens nazaten, blijken ook vooral de beter gesitueer-
den een besnijder te hebben gekozen, waarvan het besnijdenisboekje bewaard 
is gebleven. Afgezien van Wiewaswie waarbij heel Nederland als een entiteit 
werd genomen, is er voor onderzoek naar Joden in Nederland nog de site van 
Akevoth, Dat is echter wel een site die de bronnen voor verder onderzoek 
naar de beter gesitueerden een impuls geeft. Zie hiervoor Moshe Mossel’s 
database genaamd ‘ The Amsterdam Asjkenazi Community’. Een fantastische 
database, maar waarom kom ik het hier beschreven gezin daarin niet tegen?

2  Mendele is een Jiddische naam die in de niet-joodse bronnen meestal wordt 
vertaald naar Emanuel.

3  Stadsarchief Amsterdam (SAA), arch. 5005, inv. nr. 256.
4  SAA, arch. 5061, inv. nr. 395. De dieven Isaac Polak en Hartog Levie Wolf alias 

Mossel werden veroordeeld tot geseling en brandmerking op het schavot met 
een strop om de hals, gevolgd door vijftig jaar Rasphuis en eeuwige verbanning. 
Moussie Muffert en Michiel Hamburger waren voortvluchtig.

5  Zie Jits van Straten en Harmen Snel Joodse voornamen in Amsterdam. Een 
inventarisatie van Asjkenazische en bijbehorende burgerlijke voornamen 
tussen 1669 en 1850, Bennekom, 1996.

6  Zie Harmen Snel en Jits van Straten Infant mortality and Nefalim in Amster-
dam in Historical Methods , Volume 39, nr. 2 (2006).

7  SAA, arch. 5061, inv. nr. 447, p. 329 en 332.
8  Nationaal Archief (NA), beh. nr. 3.13.13, inv. nr. 2, p. 88v en inv. nr. 37.
9  Brabants Historisch Informatie Centrum, toegang 21, inv. nrs. 819, 949 en 1173.
10  Regionaal Historisch Centrum Limburg, arch. nr. 08.001, inv. nr. 1739.
11  NA, beh. nr. 3.13.14.01, inv. nr. 66, pp. 32-33v.
12  Noord-Hollands Archief (NHA), toegangsnr. 73, inv. nr. 475, nr. 2320.
13  SAA, arch. 5075, inv. nr. 21195, akten 71 en 72.
14  SAA, arch. 949, inv. nr. 993, nr. 1463.
15  Het College Zeemanshoop was een verzekeringsmaatschappij voor zeelieden.
16  SAA, arch. 491, inv. nr. 53, stukken 550, 586, 674, 711 en 863. 
17  SAA, arch. 491, inv. nr. 308, pp. 2, 79, 128 en 170, inv. nr. 309, pp. 116 en 182, inv. nr. 

310, pp. 8, 80 en 179, inv. nr. 311, pp. 15, 123 en 244, inv. nr. 312, p. 101, inv. nr. 313, pp. 
81, 140 en 223, en inv. nr. 314, pp. 96 en 206.

18  SAA, arch. 491, inv. nr. 53, stuk 2449.
19  SAA, arch. 491, inv. nr. 55, stuk 446.
20  SAA, arch. 5173, inv. nr. 9 f. 144 en inv. nr. 10 ff. 224, 225.
21  SAA. arch. 5173, inv. nrs. 12 f. 204 en 13 ff. 53, 54 en 179.
22  SAA, arch. 491, inv. nr. 30, p.56 en inv. nr. 56, stuk 4684.
23  SAA, arch. 5061, inv. nr. 488, p. 481 tot inv. nr. 490, p. 290.

24  SAA, arch. 5075, inv. nr. 19201, akte 95.
25  Stads Archief Rotterdam, Naamsaannemingsregister f. 113v.
26  Het leven van Moritz Bernard en zijn echtgenoten werd uitvoerig beschreven 

in Harmen Snel, The ancestry of Sarah Bernhardt, a myth unraveled , Amster-
dam, 2007. 

27  NA, arch. 3.06.05, inv. nr. 6100, deel 13, f. 95.
28  SAA, arch. 5075, inv. nr. 18217, jaar 1834, inschr. 107.
29  Nationaal Archief (NA), beh nr. 3.06.05, inv. nr. 2831.
30  Hoewel in de processtukken van Simon de Gelder uit 1836 en 1840 wordt 

vermeld dat hij was gehuwd, is een huwelijk niet gevonden en overleden zowel 
Simon als Fijtje volgens de Burgerlijke Stand als zijnde ongehuwd. Fijtje kreeg 
als ongehuwde moeder een kind Rachel Boas (geb. Rotterdam 26 maart 1845, 
overl. aldaar 15 mei 1845), dat echter gezien Simons detentie niet van hem kon 
zijn. Logischer is dat de vader van dat kind de aangever en op hetzelfde adres 
wonende David Goldsmit zou zijn. De zus van Fijtje, Rachel Boas (geb. Am-
sterdam 1814, overl. Rotterdam 1872), huwde in Rotterdam in 1836 met Meijer 
Blazer. Meijer was de broer van Samuel Blazer die in 1837 huwde met Elisabeth 
de Gelder, de zus van Simon (zie IIIa).

31  NA, arch. 3.03.57, inv. nr. 20, volgnummer 43.
32  Als geen geboorte- of doopbewijs kon worden overlegd, kon een akte worden 

opgemaakt voor de Rechtbank van Eerste Aanleg. Die akte, waarbij zeven 
(soms vier) getuigen de identiteit en de leeftijd verklaarden van bruid/bruide-
gom, werd daarna ‘gehomologeerd’ door diezelfde rechtbank.

33  Bij de geboorte werd dit kind aangegeven als Meier van Gelder. Bij het overlij-
den als Meijer de Gelder.

34  De bekendste nazaat van dit echtpaar was Helena Suisman (1877-1912) ge-
trouwd met Israël (Ies) Zwaaf (1873-1940).

35  De bekendste nazaat uit het eerste huwelijk was Jacob Blaaser (1859-1936), ka-
pelmeester in het Casino Theater in Rotterdam. Zie Joods Rotterdam 2 (2011) 
4, p. 122-129.

36  Derk Nijman was al twee maal eerder gehuwd geweest. Zijn eerste huwelijk 
werd op 23 juli 1844 ontbonden door echtscheiding, nadat hij overspel had 
gepleegd met Maria Flik.

37  NA, beheersnr. 2.13.09, inv. nr. 263, inschrijfnr. 14525.
38  SAA, arch. 5181, inv. nr. 978, stuk 7801 en 7896, inv. nr. 1360, stuk 8334 en 8393, 

inv. nr. 1465, stuk 8861 en inv. nr. 1467, stuk 9251.
39  De broer en zus van Schoontje, Jacob en Rebecca d’ Ancona, trouwden in 

Rotterdam op respectievelijk 17 oktober 1877 en 8 november 1876 met Anna en 
Samuel Blazer, kinderen van IIIa5.

40  De aangifte van de geboorte werd gedaan door de ongehuwde Rotterdamse 
koopman Levi Hijligers (circa 1793-1836). De moeder woonde in Rotterdam, 
maar was tijdelijk gelogeerd in de Kaardesteeg in Leiden.

ogen, grote neus, ordinaire mond, ovale kin en donker-
bruin haar en wenkbrauwen.
Uit dit huwelijk, allen geboren te Rotterdam:
1.  Rosetta, geboren 2 februari 1832, overleden Rotter-

dam 12 maart 1833, begraven aldaar 14 maart 1833.
2.  Aaltje alias Alida, geboren 4 oktober 1833, overleden 

Rotterdam 8, begraven aldaar 9 juni 1837.
3.  Catharina Hart, geboren circa 28 december 1835, 

overleden Rotterdam 1 april 1889, trouwt aldaar 13 
oktober 1858 Isaac Davids, geboren aldaar 18 mei 
1831, pettenmaker (1858), overleden aldaar 1 april 
1918, zoon van Eleazer Jacob Davids en Barendina van 
Rooijen. Uit dit huwelijk nageslacht.

4.  Marcus Leezer, geboren 28 februari 1838, overleden 
Amsterdam 29 juni 1839.

5.  Moses Hart, geboren 5 juni 1840, soldaat, overleden 
Oegstgeest 5 februari 1865. Ongehuwd overleden.

6.  Rosetta Hart, geboren 15 februari 1842, overleden 
Rotterdam 27 november 1857.

7.  Alida Hart, geboren 4 maart 1844, overleden Rotter-
dam 16 maart 1864.

8.  Henrietta Hart, geboren 6 mei 1846, overleden na 
1851.

9.  Jacobus, geboren 10 januari 1849, overleden Rotter-
dam 20 mei 1850.

10.  doodgeboren dochter, geboren 1 februari 1851.
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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

Interview met Helmuth Rijnhart

Genealogische website van Avereest

Maar de website onderscheidt zich op tenminste twee as-
pecten van de meeste broertjes en zusjes. Allereerst zijn de 
bronnen volledig ontsloten. Dus uit een geboorteacte zijn niet 
alleen de namen van het kind en de ouders in een database 
gestopt, maar ook die van de aangever en getuigen en van alle 
andere persoon-gerelateerde gegevens. Dat maakt dat je veel 
meer feiten over een personen kunt vinden, waardoor je een 
veel scherper beeld krijgt over de kring waarin je voorvader 
zich bewoog. 

Daarbij valt ook op, dat naast de bronbestanden, de website 
ook beschikt over een centraal persoonsbestand, een genealo-
gische bestand zoals U dat thuis ook heeft aangelegd met uw 
stamboomprogramma en waarin alle personen in de bronnen 
zijn samengebracht. De handigheid die in website www.bonma-
ma.nl is toegepast betreft het unieke nummer dat elke persoon 
in het genealogisch bestand heeft en dat op deze website is 
omgedoopt tot Historisch Burger Service Nummer (HBSN). 
Dat is zichtbaar bij elke persoon en is in alle bronnen gekoppeld. 

De website www.bonmama.nl heeft als ondertitel “systematische 
ontsluiting van de geschiedenis van Avereest en Ommerschans”. 
Op deze website zijn en worden bronnen toegankelijk gemaakt die 
betrekking hebben op de geschiedenis van de voormalige gemeen-
te Avereest, in het Noordoosten van Overijssel, en de vlak tegen 
de gemeentegrens liggende voormalige bedelaarskolonie Ommer-
schans. Op zich springen de meeste gebruikte bronnen niet erg in 
het oog. DTB, Burgerlijke Stand en bevolkingsregisters vormen de 
hoofdmoot en vind je op zo veel ander plaatsen op internet. En dat 
je bij de meeste bronnen de gescande originelen ook meteen in 
beeld tovert is ook al lang niet meer uniek.
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Zo zie je in één oogopslag in welke bronnen een persoon voor-
komt. Je sprint direct naar die bron, ziet de volledige context 
in het record van de bron, klikt op het HBSN van een andere 
persoon die in de context voorkomt en ziet dan meteen het 
genealogische record van deze persoon. Dit met het volledig 
overzicht van alle plaatsen waar deze persoon in de gekoppel-
de bronnen voorkomt.

Op deze wijze surf je door de website van persoon naar bron en 
van bron naar persoon. Zoeken op naam is er op deze manier 
niet meer bij: als je “jouw” voorouder in de database te pakken 
hebt, dan heb je de links naar alle relevante bronnen in handen. 
Verder zijn bij nadere beschouwing een aantal bronnen toch op 
een andere wijze ontsloten dan gebruikelijk. Zo zijn de bladzij-
den van de ontsloten bevolkingsregisters in volgorde gezet van 
adres, dus wijkletter, wijknummer en datum. Op deze wijze zie je 
van huis tot huis welke bewoners er achtereenvolgens hebben 
gewoond, maar meteen daar achteraan (of er voor) wie de buren 
waren. Ook de veel gestelde vraag: “waar stond dat huis?” wordt 
op deze website beantwoord. Want vanuit de database open je 
een kaart die in Google Maps wordt geprojecteerd met de wij-
kindeling en waarin huisjes staan die je kunt aanklikken, waarbij 
het huisnummer, de kadastrale geschiedenis van het pand en de 
bewoners in de betreffende periode worden weergegeven.
Nu is het lang niet altijd mogelijk om van een adres uit 1870 met 
zekerheid te zeggen waar het pand gestaan heeft, maar door 
een combinatie van de kadastrale geschiedenis van een perceel 
met de bewoningsgeschiedenis uit de bevolkingsregisters, kun 

je voor die percelen waarvan je weet dat de bewoners tevens 
eigenaar waren, eenduidig de locatie bepalen.
Het opstellen van de kadastrale geschiedenis van een perceel in 
de archieven van het kadaster is doorgaans geen gemakkelijke 
opgave. Maar daarvoor biedt deze website een opmerkelijke 
functionaliteit. 
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Geef een kadastrale aanduiding van een perceel uit het tijdvak 
1832-1960 op en de complete filiatie (opeenvolgende vernum-
mering) verschijnt in beeld, met daarbij de verwijzingen naar 
de eigenaren in de kadastrale legger, de perceelgrootte en het 
perceeltype. Je kunt de eigenaren aanklikken en komt dan in 
de kadastrale legger, waarvan je het gescande origineel direct 
kunt oproepen. En daarbij kun je volledige sets kadasterkaarten 
van Avereest van 1832, 1862 en 1888 en een beperkte set van 
1960 downloaden, die je vervolgens opent in de gratis applicatie 
Google Earth. 
Deze kaarten zijn met grote nauwkeurigheid geo-gerefereerd, 
waardoor ze geprojecteerd worden op het actuele satelliet-
beeld. Je kunt de kaart naar believen transparant maken, waar-
door je de kaart en het actuele beeld tegelijk zichtbaar maakt. 
Natuurlijk geldt ook hier dat personen gekoppeld worden aan 
het centrale bestand door middel van het HBSN.

Van website naar Community

Nog niet alle bronnen zijn volledig ontsloten. Zo wordt er hard ge-
werkt aan een aantal bevolkingsregisters, waarvan de gescande 
bladzijden oproepbaar zijn, maar waarvan de transcriptie-velden 
leeg zijn. Hier maakt een simpele crowd-sourcing functionaliteit 
het elke bezoeker mogelijk een steentje bij te dragen aan het 
ontsluiten van de bron. En met succes, want in een paar maanden 
tijd is het bevolkingsregister van 1860-1869 door bezoekers van 
de site ontsloten en inmiddels is ook een groot deel van het re-
gister van 1880-1889 op dezelfde wijze getranscribeerd.
De grafstenen op de begraafplaatsen van Dedemsvaart staan 
ook online. Hier is hetzelfde concept toegepast: de stenen 
staan op volgorde zoals op de begraafplaats. Zo wandel je vir-
tueel over de begraafplaats en bij elke persoon klik je direct 
naar de genealogische database.
We praten met Helmuth Rijnhart, de man achter de website 
bonmama.nl. Hij is geboren en getogen in Dedemsvaart. 

Hoe ontstond je interesse voor geschiedenis? 

Op de knie van mijn opa Rijnhart, waar ik als kind op woensdag-
middag mocht spelen en waar regelmatig de doos met oude 
foto’s, brieven en bidprentjes op tafel kwam. Maar opa wist 
veel van mijn vragen niet te beantwoorden en daarom stapte 
ik omstreeks 1983 het rijksarchief in Zwolle binnen om te door-
gronden “hoe het zat”. Binnen een paar weken wist ik “alles” van 
de familie Rijnhart, die in 1838 naar de piepjonge veenkolonie 
Dedemsvaart kwam. Toen ik daarna de vrouwelijke lijnen in mijn 
kwartierstaat wilde uitpluizen zei mijn vader: “begin daar niet 
aan, want daar komt geen eind aan”. 
Hij had gelijk: er komt geen eind aan. Rond 1983 is de Historische 
Vereniging Avereest opgericht. Mijn moeder, “bonmama” stond 
aan de wieg van deze vereniging. We kregen een onderkomen 
in de kelder van het gemeentehuis, vlak naast de schatkamer: 
het gemeentearchief. We vroegen aan de gemeentesecretaris 
of we nuttig werk in het archief konden doen. Nou, dat kon. Het 
archief aan bouwvergunningen over de periode 1903-1960 was 
een grote puinhoop. Alles lag door elkaar. Of ik dat wilde orde-
nen. Ik heb toen jaargang na jaargang mee naar huis gekregen, de 
documenten geordend en per vergunning in een map gedaan, de 
kerngegevens (naam, soort vergunning, adres en kadastrale aan-
duiding) op de omslag geschreven en van elke vergunning een 
fotokopie gemaakt, enz.
Ik wist inmiddels dat de complete kadasteradministratie aanwe-
zig was in de “schatkamer”, maar had geen idee hoe dat werkte. 
Na enig zoekwerk stelde ik vast dat alles draait om register 71, 
waarin de filiatie vast ligt. Samen met de kadastrale legger en 
met kadasterkaarten van de afdeling bouwzaken kon ik aan de 
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hand van het kadasternummer op de bouwvergunning bepalen 
waar de woning was gebouwd. 
Maar vanwege de complexiteit van de kadasterboekhouding 
zou het vinden van 7.000 adressen mijn levenswerk worden. 
Door alle kadastergegevens in een database te stoppen en het 
zoekproces te automatiseren, was de klus binnen een half jaar 
geklaard. 

Wanneer ben je met de website bonmama 
begonnen?
In 2009 ben ik begonnen om een centraal persoonsbestand aan 
te leggen. Ik gebruik daarvoor een Excel bestand waarin ik alle 
personen en relaties vast leg en ik maak daaruit een GEDCOM 
export naar Aldfaer. Ik startte met de website bonmama, een 
knipoog naar mijn overleden moeder en publiceerde daarop het 
persoonsbestand door middel van de freeware applicatie Hu-
mogen. In drie jaar tijd heb ik alle hoofdpersonen uit de Burger-
lijke Stand gekoppeld. 
Een persoonsbestand met 60.000 personen was het resultaat. 
Ik kreeg veel bezoekers en veel positieve reacties op dit bestand. 
Feitelijk was dit bestand niet anders dan elk ander online genea-
logisch bestand, maar de meeste van die bestanden zijn nogal 
“dun”. Ze bevatten veel persoonsnamen met weinig gegevens.  
Toen kwam de volgende uitdaging: Hoe publiceer ik de gegevens 
uit de bronnen op internet? 
Daarvoor kon ik geen standaard applicaties vinden. Ik heb me daar-
om de programmeertaal PHP een beetje eigen gemaakt, voldoen-
de om de huidige website te ontwikkelen.

Wat is de bedoeling van deze website?

Oorspronkelijk was mijn doel heel simpel: het intelligent toe-
gankelijk maken van de bronnen met betrekking tot Avereest. 
Inmiddels is het doel veranderd, mede door de vele positieve 
reacties die ik gekregen heb. 
Ik wil nu mijn visie uitdragen en aan Nederland laten zien wat 
de kracht is van het HBSN database systeem en welke moge-
lijkheden deze aanpak biedt om samen veel meer te bereiken 
dan individueel mogelijk is. Ik zie nog steeds veel mensen vol 
enthousiasme hun eigen Aldfaer database vullen met de pri-
maire gegevens (geboorte, huwelijk en overlijden plus iets over 
beroep en religie). 

Bij de meesten blijft het resultaat van dit werk hangen in de PC, 
om uiteindelijk ooit in vergetelheid te raken. Een andere groep 
publiceert deze database online, bijvoorbeeld in de nette web-
site Genealogie Online. Nu zie je al dat sommige personen 10 
of 20 keer op die website voorkomen. Over 10 jaar komen ze er 
100 of 200 keer voor. Ik voorspel dat die aanpak op termijn niet 
houdbaar is. Iedereen zit tenslotte van iedereen gegevens over 
te typen zonder enige toegevoegde waarde. 
Wat ik wil aanmoedigen, is dat een groep mensen samen een 
aantal bronnen goed en volledig ontsluit en koppelt aan een 
centraal persoonsbestand. Het resultaat van het werk dat je 
hierin stopt is duurzaam, want je publiceert het op internet. 
Het genereert dan echte toegevoegde waarde, want je ontsluit 
geschiedenis in plaats van dat je dupliceert. Op deze wijze kun-
nen we heel veel geschiedenis toevoegen. Met bonmama wil ik 
laten zien, maar ook zelf ontdekken, wat hierin mogelijk is.

Zou je niet naar een landelijk persoonsbestand 
moeten gaan? 
Een jaar geleden had ik deze vraag met een volmondig ja beant-
woord. Maar als je nadenkt over de organisatorische implica-
ties van een landelijk bestand, dan krabbel je terug. Iedereen 
die een genealogisch bestand aanlegt, merkt vroeg of laat dat 
hij personen dubbel in het bestand heeft zitten. 
Je kunt prachtige procedures bedenken om dit te voorkomen, 
maar daarin kom je al snel op de afweging tussen werkbaarheid 
en effectiviteit van het resultaat. Ik ben er van overtuigd dat je 
moet accepteren dat je in een aanpak waarin je bronnen ont-
sluit en daarmee een genealogisch bestand opbouwt, je onver-
mijdelijk met regelmaat op dubbele personen stuit. 
Dat is helemaal niet erg, want er bestaan prima algoritmes 
waarmee je dubbelen kunt verwijdert uit de bronnen en uit het 
genealogisch bestand, d.w.z onder één voorwaarde, je moet 
toegang hebben tot al deze bestanden. Je komt dan in de pro-
blemen als je in een landelijk bestand ontdekt dat een persoon 
dubbel voorkomt, waarbij je een van de twee wilt verwijderen, 
maar waarbij het kan zijn dat een plaatselijke organisatie dat 
HBSN heeft gekoppeld in een van haar bronnen. Dit neemt niet 
weg dat er uiteindelijk veel kracht zit in een landelijk centraal 
persoonsbestand, waarmee je het mogelijk zou maken door 
middel van één zoekopdracht alle landelijk aangesloten bron-
nen te doorzoeken. Je zou dat kunnen opzetten door alle re-
cords uit alle dopen en geboorteaktes onder elkaar te zetten 
en de geborenen van een uniek HBSN te voorzien. Elke plaat-
selijke organisatie kan dan aan elke persoon in haar bestand, 
met eigen HBSN, ook het landelijk HBSN koppelen. Een per-
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soon heeft dan dus meerdere nummers, de plaatselijke num-
mers waarmee in de bronnen gekoppeld wordt en het landelijk 
nummer waarmee het mogelijk wordt met één zoekopdracht 
alle gegevens van een persoon in alle ontsloten bronnen te-
voorschijn te halen. Als dan in dat landelijk bestand onverhoopt 
dubbelen opduiken dan is dat goed te managen naar de plaat-
selijke bestanden.

Welke ontwikkelingen voorzie je voor bonmama in 
de nabije toekomst?
Ik wil naast een centraal persoonsbestand ook een centraal 
locatiebestand aanleggen. Op die manier kun je elke locatie in 
een bronbestand (denk aan de locatie van een kadastraal per-
ceel, het adres in een bevolkingsregister of een adres in een 
geboorteakte) koppelen aan een uniek locatierecord met een 
geografische coördinaat. Natuurlijk kun je dat proberen op ba-
sis van adres, maar veel historische locaties hebben geen actu-
eel adres en we mogen er niet van uitgaan dat de thans actuele 
adressen over 100 jaar ongewijzigd zijn. In de uitwerking van dit 
idee klik je in een geboorteakte op de locatie-link en dan wordt 
de locatie in bijvoorbeeld Google Maps getoond. Dat is veel 
krachtiger dan de huidige functionaliteit op bonmama, waarbij 
je wel een kaart in beeld krijgt, maar dan nog moet zoeken naar 
de locatie door de huisjes in een wijk aan te klikken.
Daarnaast wil ik de site zo ombouwen dat de bezoekers zelf 
personen kunnen toevoegen aan het centraal persoonsbe-

stand. Je ziet nu al dat de bezoekers die bladzijden in de be-
volkingsregisters ontsluiten, heel snel door hebben hoe ze de 
personen meteen koppelen aan het centraal persoonsbestand. 
Dat maakt het werk extra leuk. Echter, als een persoon niet 
voorkomt in het centraal bestand, dan ben ik nu de enige die 
een persoon kan toevoegen. Dat wil ik veranderen, zodat de 
site echt als een volwaardige community kan functioneren.

Kunnen anderen, die hetzelfde willen doen, over de 
code van bonmama beschikken?
Het is niet mijn doel om de website Bonmama op grote schaal 
te (laten) dupliceren. Ik ben geen doorgewinterde IT-er. Als pro-
fessionals achter de schermen naar mijn website zouden kijken 
dan sluit ik niet uit dat ze hoofdschuddend of schaterlachend 
herwaarts gaan. Wel probeer ik te bewerkstelligen dat profes-
sionele organisaties, bijvoorbeeld archiefinstellingen, de func-
tionaliteit zoals die in bonmama, beschikbaar stellen aan ver-
enigingen, instellingen of personen die op deze wijze bronnen 
willen ontsluiten. Zodra dat mogelijk is, zal ik ook de gegevens 
uit de databases van bonmama met groot plezier overhevelen 
naar een professioneel beheerd alternatief. Het zou bijzonder 
jammer zijn als het resultaat van dit werk, dat inmiddels veel 
meer is dan mijn eigen werk alleen, ooit uit de lucht zou gaan 
omdat ik er zelf krampachtig op ben blijven zitten.

Max van Doornenburg

Projectie van een deel van de kadasterkaart van 1862 op het satelietbeeld van Dedemsvaart
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Boekrecensies HANS VAN FELIUS

Boeksignaleringen
 Ї Th.A. Neerings, Genealogie van het geslacht Neerings 

1670-2014, Amsterdam 2014 (4e herziene druk), 201 p., 
ill., index; uitgave in ei-
gen beheer
Dit is alweer de vier-
de uitgave over de ge-
schiedenis van deze 
familie, die afstamt van 
Leonardus of Leendert 
Neringh, die rond 1670 
in Klingenberg geboren 
moet zijn. Naast de ge-
nealogie van de familie 
wordt ook aan diverse 
andere onderwerpen 
aandacht besteed, 
waaronder aan de ver-
schillende erfenissen 

die de gemoederen in deze familie gedurende enkele gene-
raties bezig hielden.

 Ї Truus Schoehuijs en Jos Kaldenbach (red.), Van bollen-
boeren en notabelen. Het geslacht Schohaus / Schoe-

huijs / Schoehuizen 
1640-2012, Alkmaar 
2012, 218 p., ill., index; 
uitgave in eigen beheer
De familie Schoehuijs 
is een boerenfamilie af-
komstig uit Bippen in de 
Landkreis Osnabrück. 
In de achttiende eeuw 
vestigden zich diverse 
leden van de familie 
in Noord-Holland, als 
zogenaamde “Holland-
gänger”, waar de fami-
lie betrokken werd bij 
landbouw (onder meer 
bollenteelt) en het 

openbaar bestuur. Het geheel besluit met een overzicht van 
de nog steeds in Bippen wonende Duitse familieleden. Een 
prachtig uitgevoerde genealogie, met veel bijzonderheden 
en achtergrond. Je merkt dat er veel zorg aan is besteed. In 
die zin is het zeker een voorbeeld. Mooi zijn de illustraties 
die om de zoveel pagina’s op speciaal papier zijn gedrukt. Er 
zijn ook wat minpuntjes te melden. Persoonlijk ben ik nooit 

zo gecharmeerd van afdrukken in sepia. Vooral voor foto’s 
kan dat matig uitpakken, omdat foto’s afgedrukt in zwart wit 
toch wat scherper tonen dan die afgedrukt in sepia. Bij het 
boek is een losse tabel gevoegd in een buitenformaat; dat 
oogt na verloop van tijd wat slordig. Maar dat is allemaal wat 
gezeur in de marge. Wat bij goed bekijken van dit boek over 
blijft is een positieve indruk. Een prachtig uitgevoerd boek, 
zeker een compliment waard!

 Ї Ot Louw en Marian Louw-Ris, Sweed uit Venhuizen & de 
gerelateerde familie Tijm, Bussum / Schoorl 2012, 308 
p., ill., index; uitgave Pirola, ISBN 978-90-6455-7033

Een overzichtelijke genealogie van twee Westfriese fami-
lies, verwant aan de familie van de samenstellers. Uitge-
geven in de vertrouwde stijl. De herkomst van de familie 
Sweed is uit het Westfriese Venhuizen in de zeventiende 
eeuw, en de familie Tijm stamt eveneens uit West-Friesland, 
en wel uit Hem. De beide families blijken zeer verweven. Er 
worden ook gegevens van nazaten in de vrouwelijke lijn ver-
meld. Het geheel is voorzien van verschillende toelichtingen 
en veel illustraties.

 Ї H.L.M. Valkenet, Genealogie Valkenet – Valkonet, Nieu-
wegein 2014, 272 p., ill., index; uitgave in eigen beheer, 

hlmvalkenet@casema.nl
Stamvader van deze fa-
milie is Johannes Frede-
ricus Valkenet (Valkonet 
/ Falconet), die in 1746 
te Culemborg in het 
huwelijk trad. In zijn hu-
welijksakte is vermeld 
dat hij geboortig is van 
Keulen, waar inderdaad 
een mogelijke doop is 
gevonden. Hoewel de 
speurtocht naar deze 
doop uit de doeken is 
gedaan, is wegens on-
zekerheid de verdere 

afstamming nog niet uitgewerkt. Vervolgens worden nog 
acht generaties van de familie uitgewerkt, in de laatste paar 
generaties vergezeld van meer bijzonderheden over de indi-
viduele familieleden. Het boek is ruim geïllustreerd. Hoewel 
de uitvoering goed te noemen is werken de steunkleuren in 
de kopjes in de tekst soms wat onrustig.

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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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

Amstelodamum, jg. 100, 2013-3/4. Themanummer Amster-
damse Atlassen; B. Bakker: De ‘Atlas van Amsterdam’ en zijn 
encyclopedische wortels; B. Gerlagh: Louis Splitgerber (1806-
1879) en zijn Atlas van Amsterdam (1842-1879); J.F. Heijbroek: 
De Atlas Ottens [een stadhouderlijke prentcollectie in het 
Rijksmuseum].

Aold Hoksebarge, jg. 46, 2013-2. F. de Lugt, E. Ooink: Het Oran-
jegevoel in Haaksbergen; C. Waijerdink-Mentink: Kiek toch 

es: Theetuin ‘De Haaks-
bergse Watermolen’; F. 
Leferink: Het verdwenen 
huis [identificatie foto 
Bevertstraat]; Dagboek 
in poëziealbum [Rie Otte, 
1945]; H. Slotman: De fa-
milie ‘smid’ Ten Hoopen 
[3 gen., 1887-heden, sme-
derij 1905-1987; Wissink, 
Hilderink (exm. Deelde-
rink), Waanders, Roelink 
(exm. Sleiderink), Nij-
huis]; G.P. Wes: Genealo-
gie [5 uitgaven betreffen-
de Blijdenstein].

  Idem, 2013-3. Themanummer Open Monumentendag 2013: 
o.a. Landgoed Het Assink; Bezittingen diaconie Hervormde 
Gemeente [van der Sluijs, Kleinsman, Vedder, Dijkhuis]; Land-
goed Het Lankheet [Mulert]; Waterpark Het Lankheet; Oos-
tendorper Watermolen; Het Richtershuis; Herenhuis Markt 8 
(Pand Grooters); Gebrandschilderde ramen [Bonifatiuskerk; 
glaskunstenaars Diego Semprun Nicolas en Jan Schoenaker]. 

Archievenblad, jg. 117, 2013-5. F. van Kan, R. Spork: De toe-
komst van de archivaris; T. Free: Archieven een kijkcijferkanon. 
Bekende Nederlanders aan de slag met hun familiegeschie-
denis; Red.: Bezuinigingen, bedreigde archieven en bijzondere 
collecties.
  Idem, 2013-6. Red.: Reproductiekosten, auteursrecht en dan 

ook nog een gebruiksvergoeding?; Red.: ‘De toegevoegde 
waarde van ons vak zit in vernietigen’; N. van Horn: Particuliere 
Archieven niet in de kou [kerkelijke archieven, archieven uit In-
dië]; Tj. Schiphof: Persoonsgegevens in de EU [achtergronden, 
issues].
  Idem, 2013-7. Red.: Vrijwilligersbeleid in het Nederlandse ar-
chiefwezen; M. Dierkx, M. Smits: Over de voor- en nadelen van 
digitale archiefcollecties; A. de Beer e.a.: Het nieuwe leren. Di-
gitale cursus familiegeschiedenis; I. Zandhuis: Archives Portal 
Europe in Nederland [archiefinventarissen uit bijna heel Euro-
pa verzameld en doorzoekbaar gemaakt]; R. Blom, P. Moeyes: 
Eerste Wereldoorlog: schatgraven in de eigen collectie. 
  Idem, 2013-8. Th. Thomassen: Paspoorten voor Indianen: een 
nepverdrag uit 1613; Red.: Wat bewaren we wel en wat niet? Se-
lectie en vernietiging van informatie bij overheid en bedrijven.

Arent thoe Boecop, 2013 nr. 99. W. van Norel: Oranje boven! 
Elburg in het jaar 1813; B. de Waard-Ruijs: Het onafhankelijk-

heidsfeest in Elburg in 
1913; W. van Norel: Van 
koninklijken bloede 
[gepretendeerde bas-
taarden in Elburg; ten 
Hope, Wetterauw, van de 
Streek, Zoet, Boersma]; 
L. den Hoed, C. Pieters: 
1863-2013 Station ‘t 
Harde bestaat 150 jaar; 
J. Folkerts: De snelle 
polsslag van Berend Fol-

kerts, van 1953-1958 burgemeester van Elburg; C. van den Pol, 
B. de Waard-Ruijs: Verleden in beeld: uitstapjes naar De Haere; 
B. de Waard-Ruijs: ANWB-informatiebord herinnert aan het 
begijnhof van Elburg.

De Aschpotter, 2013 nr. 32. A. van der Geest: Ontwikkeling 
Teylingen 1813-2013 [schets geschiedenis aan de hand van een 
aantal thema’s]; A. Scholten: Het oude gemeentehuis en mees-
ter Driessen [Martien D., *Den Haag 1904, onderwijzer, maakte 
tekst bij melodie carillon, bestuurslid toneelverenigingen];  J.G. 
Endhoven: Een pastoor en een prinses, Sassenheim in de 17e 
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eeuw [de Hooch (Altius), Roxelius, Pronck van Naerdenburch, 
van Kerckhoven, Stanhope]; A. Lelijveld: Opmerkelijke zaken 
en gebeurtenissen [5x Langeveld].
  Idem, 2013 nr. 33. C. Spruit: Hygia, opkomst en ondergang van 
een bedrijf; M. Tibboel: Bouwbedrijf Kiebert bestaat 100 jaar; 
A. Lelijveld: Opmerkelijke zaken en gebeurtenissen [vondelin-
gen].

Bulletin van de Nederlandse Hugenoten Stichting, jg. 38, 
mei 2013. De Hugenoten en het Nederlandse volkslied [aan 
de hand van: De slag bij Heiligerlee, 23 mei 1568; Maastricht 
en het Lanakerveld, 9 oktober 1568; Philippe de Marnix, heer 
van Mont-Sainte-Aldegonde; De slag op de Mookerheide 1574; 
Gabriel Fourmennois; De Hugenoten-connectie]; Francois I – 
Henri II – Francois II; De samenzwering van Amboise 1560, ‘Hu-
genoten’; Louis de Bourbon, Prins van Condé; De Hugenootse 
hertogin van Chartres; De hervorming in Chartres en het beleg 
1568; Maria of Renée; De dood van de Prins van Condé en het 
plan van admiraal de Coligny; Het Wilhelmus en de Wijze van 
Chartres.

Caledeonian Society, jg. 37, 2013-2. Huis Stuart [overzicht vor-
sten/vorstinnen]; Clan Monro [beknopt overzicht 1645-1845]; 

Study reveals ‘extraor-
dinary’ DNA of people in 
Scotland [informatie uit 
DNA-project]; Geschie-
denis van de natie (68): 
De Schotten en Oliver 
Cromwell (1645-1647); 
The Family Seton [verv.]; 
Urquhart Castle [bezit-
ters 13e-17e eeuw; Dur-
ward, Comyn, MacDo-
nald, Grant]; Young 
History; History of the 
clan Douglas. 
  Idem, 2013-3. Flora 
MacDonald [(1722-1790), 

heldin Schotse Jacobieten]; Scottish myths, folklore and le-
gends; Maria van Gelre [(ca. 1434-1463), koningin van Schot-
land 1449-1460]; De Geschiedenis van de Natie (69); Borduren 
aan vijf panelen voor Schotse diaposa [wandtapijt met een 
verhaal]; Tartan kleed ter ere van The Scots Dutch Brigade; 
Museum De Schotse Huizen.
  Idem, 2013-4. Laatste nummer! Terugblik op 40 jaar Cale-
donian Society; Jaarlijkse viering van Sint Andrew’s Night in 
november; Burns Supper vierden we rond 25 januari; Historie 
Of The Clansman’s Badges; Schotse familie clannamen van le-
den die in het archief aanwezig zijn Hooglied 2 te Amersfoort; 
Schotse Kastelen, Caledonian Greetings. 

Dwars Op,  2013-1. P. Vlasveld: Februaristorm in Voorhout 1953; 
K. den Elzen: Jaap van der Klugt: missionaris Father James 
[(1932-1988), exm. Hopman, met kwst. 4 gen.]; Oud Voorhout in 

beeld [100-jarig bestaan]; A. van der Geest e.a.: Ontwikkeling 
Teylingen 1813-2013; M.M.C. Van Buul: Gemeentewerker Jan 
Berkhout, wie kent ‘m niet? [*1923, exm. Diemel; x Granneman].
  Idem, 2013-2. P.N.G. Vlasveld: Herinneringen aan het Paro-
chiehuis en meer [Vlasveld, Zoet]; K. den Elzen: Internationaal 
Transport en Expeditiebedrijf Bierman; E. van der Hoeven: 
Majoor bij de Christelijke school [Knoppert, Dopheide]; idem: 
Patronaatsgebouw in bollenschuur [Kraakman]; Familiestuk 
na halve eeuw weer terug [lakstempel; Loeff]; Reacties op de 
vraag: wie is van St(e)ijn? [Van Steijn en Van Stijn niet dezelf-
de!]. 

Het Feyne Kwartier, jg. 18, 2013-2. Stamreeks Van Cornelis 
Willem Buscop [*Dirksland 1953, exm. Korteweg, 13 gen.; Fun, 
Kaslander, Fluijt, Fransman, Bout]; Kwartierstaat van Adriaan 
du Pree (2) [Vierviet, Van der Bok, Nattekaas, Leeuwerk, Ge-
buijs]; M. Mulder-Faassen: Vermeulen, meer dan anderhalve 
eeuw een schoolmeestersgeslacht [zoektocht door archieven 
en publicaties, verhalend 5 gen. 18e-19e eeuw].

Geestgronden, jg. 20, 2013-1. J. Hof: Vorstelijke nazaten van Jan 
II  van Egmont (I) [afstamming koningin Beatrix van Jan II van 

Egmond langs meerdere 
lijnen]; C. Kager: Roe-
land Koning tekende het 
wezen van de derpers 
[kunstschilder, (1898-
1985), x Dien Bloemen]; 
M. Mulder: Een drama te 
Egmond aan Zee [moord 
op W.G. Noorman van der 
Dussen, x 1909 J.M. Van 
Mastbergen, Thiele].
  Idem, 2013-2/3. C. Kager: 
Derpers op de schilderij-
en van Roeland Koning 
[Wijker, Groen, Stam, 
Krab, de Bels]; J. Hof: 

Vorstelijke nazaten van Jan II van Egmont (2): Maria Stuart en 
Louise van Lotharingen [met afstammingsschema].

Genealogie, jg. 19, 2013-4. Laatste nummer. Repertorium DTB 
online (website CBG); L. de Bruijn: Avantuur en het gezicht van 
Suriname [slavernij zichtbaar in familiegeschiedenis]; G. San-
ders: Voor Ons en Ons Huis [Huisorde van Oranje]; L. de Bruijn: 
Voetsporen  op het strand [Pronk]; R. Straatman: Spitten in 
een familiegraf [Hartman]; V. Sleebe: HISGIS: het familiever-
leden in kaart [digitalisering kaartmateriaal, geschiedenis van 
percelen en veranderingen, grondgebruik]; G. Koese: De Rijn-
landse morgenboeken [drie eeuwen prekadastrale registratie 
grondbezit]; G. van Breugel: De sleutel van het zegel: een klein 
Rotterdams mirakel; M. van der Meer: Je zult maar Tokkie he-
ten; O. van der Meij: Het nieuwe onderkomen van het Gelders 
Archief; M. van Bourgondiën: Haardstedengeld [uitleg bron]; 
R. de Neve: Muzikanten en kunstenaars [Andriessen]; E. Kloek: 
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De meisjesnaam Kenau; G. van Breugel: Wapenregister; W.C. 
Thijssen: Familiekroniek: Een vreemde eend in de bijt [Thijs-
sen, uit Maurik en Texel]. 

Genealogisch Erfgoed Magazine, jg. 21, 2013-4. H.M. Lups: 
Beroepen van vroeger [Tichelbaas–Tonnenman]; D. Kranen: 
Productieslag 1940-1945; F. Wester: ‘De Lêste Hikke’ een boek 
met bijzondere Friese namen; J.W. Koten: De geschiedenis van 
het kruiswerk [sleutelfiguren: Penn, Dunant, de Bosch Kem-
per, Reynvaan, Meyboom, Poolman]; D. Kranen: De Hollandse 
vrouw, gezien door de ogen van een Engelsman; D. Kranen: 
Geld lenen kost geld [Lombarden, Bank van Lening]; Vader & 
zoons, Jacob de Vos Wzn. (1774-1844) en zijn getekende dag-
boekjes.

‘s-Gravendeel door de eeuwen heen, jg. 19, 2013-2. A. Kar-
baat: De inspecteur op bezoek [dikke onvoldoende voor be-

volkingsregister; Tam-
boer]; W. van Velsen: 
Directeur Buizer van de 
Kilwaterleiding; R. de 
Grauw-Schouwenburg: 
Samenvatting van het in-
undatiedagboek van Jan 
Schouwenburg (1900-
1989); H. van der Gies-
sen: Tussen de geuzen 
en Verkerken (slot); H. 
Aardoom: Belastingamb-
tenaar mishandeld [1661; 
Creveceur]. 
  Idem, 2013-3. W. van 
Velsen: Directeur Buizer 

van de kilwaterleiding [slot]; R. de Grauw-Schouwenburg: Sa-
menvatting van het inundatiedagboek van Jan Schouwenburg 
(1900-1989) [slot]; L. van Kessel: Huwelijkse bijlagen; A. Kar-
baat: Het weiland aan de Boenderswegh [veiling 1763].
  Idem, 2013-4. W. van Velsen: Rozenobels [gouden munten 
uit Engeland; Sneep]; J. Visser: Oprichting Antirevolutionaire 
partij; H. Aardoom: ‘Een moetwillich ende quaet leven’ [Vinck]; 
Verzoek tot inning van rekening [Monster, Katoen, Schippers]; 
A. Karbaat: De mijlpolder en gedeputeerde staten; W. van Vel-
sen: Een ij of ei, een g of ch, een t of een d; D.W. Gravendeel: Ga-
reelmakers [Vervoorn, van Driel, Overweel]; A. Mol: Het portret 
van… [Bastiaan Kooij]; P. Pot: Archivaria [jubileum Martinus 
van  Iperen 1861]; Genealogie van Leendert Leendertsz Moret 
[4 gen., 1714-1886].

Gruoninga Jaarboek, jg. 54, 2009. F. Wiersema, L. Zuidema: 
Parenteel Warendorp [8 gen., 1608-1875; Heerens, Bloemkaer, 
van der Winde, Elsloo, Waldriks]; P.J.C. Elema: Van Eie (Wolter-
sum) [7 gen., 1670-1870]; A. Veldhuis: Defloratie en fornicatie 
[uitleg, voorbeelden uit de protocollen van criminele zaken, 
breuken, de rol van de kerk, reeks lijsten uit verschillende 
bronnen; Huninga, Bracoigne, Thijlebaert, Verdemans]; J.P.A. 

Wortelboer: Genealogie Wortelboer (Ned. Hervormd) [3 gen., 
1698-1813; Areman, Lubot,]; A. van der Laan: Parenteel Hil-
lebrant Sijbrants [6 gen., 1605-1831; Sijbrands, Sibes, Drock]; 
P.J.C. Elema: Vallois, Valois, Vollewaij (stad Groningen) [4 gen., 
1680-1859; Vollewaij, Wacker, Guidon, Hegelman, Le Noir, van 
de Watering, Ramkema]; R.H. Alma: Dijkrol van Eenrum, Pie-
terburen en Westernieland  (15e eeuw-1651) [volledig afschrift 
van namen per perceel uit drie perioden]; H. Stuut: De halve 
leeuwen (2) Een genealogische reeks van de halve leeuwen bij 
het geslacht Hofman [met genealogische-heraldische sche-
ma’s; Jonker, Aeilkema, Wolvius, Muda, Volhand]; Register op 
persoonsnamen in de afzonderlijke artikelen over ‘Defloratie...’ 
en ‘...dijkrol...’.

Heemkunde Hattem, 2013 nr. 135. T. Keijl: Transportbedrijf 
Keijl. Vier  generaties – van paard en wagen tot veertigtonner; 

D. Locht: Genoeg blauw 
op straat ? [dagstaat 
veldwachter Veltkamp 
1841]; D.J. Septer: Het 
kasteel te Hattem [van 
Gelder, Bentinck, van 
Montfoort; met nawoord 
van G. Kouwenhoven]; 
R. Seegers: ‘In de scha-
duw van den ouden reus’ 
[van Mourik, Havermans, 
Daendels]; Canon 1533: 
Bernardus die Haeze en 
de nieuwe leer in Hattem 
[pastoor 1533, ovl. 1577); 
Canon 1557: Hagenpre-

ken [Strijker, Arents]; Canon 1572: Hattem even voor de Geus; 
M. van der Leeuw: Historisch kadaster van het schependom 
van Hattem (18) [verv.; Van der Maten, van Essen, Wilt, van Olst, 
Kroeze, Souman]; Fotoarchief.
  Idem, 2013 nr. 136. D. Jonker, E. Andeweg: De bevrijding van Be-
rend Broekhuis [*1926]; D. Snieder: Werk en werckluden op het 
bouhuys Hattem, 1417-1421 Deel I [boekhouding boerdeij rond 
de hertogelijke burcht, beschrijving werkzaamheden, veel na-
men]; T. Eghuizen: Over de Dikke Harm Keyl en de Lange Bärt [4 
gen. Keyl]; E. de Jonge: Hattem eind zestiende eeuw [historie].
  Idem, 2013 nr. 137. B. Bos: Hulsbergen: de historie van het Fra-
terhuis tot leven brengen; D. Snieder: Werk en werckluden op 
het bouhuys, Hattem 1417-1421 (2); M. van der Leeuw: Histo-
risch kadaster van het schependom van Hattem (19) [Buiten-
huis, van Laar, Witjes, Westerik, van Welbergen, van der Ma-
ten, Blom, van Galen].

Historisch Purmerend, 2013 nr. 38. M. Lenstra, J. van Kuler: Ci-
nema Schinkel honderd jaar geleden geopend [Schinkel, Klaver, 
Krijgsman]; J. Otsen: Willem Schultz – Purmerender in dienst 
van Napoleon; A. van der Vliet: J.G. Potgiesser – gymleraar en 
sportpromoter; R. Luiks: ‘In de tijd van Pa en Ma Nootenboom 
waren we één groot gezin’ [over het weeshuis]; J. Otsen: De 



Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 7  –  265 

klompenmakerij firma K. 
Doets; B. Vlak-Mol: Arie 
Cornelis Provily – orga-
nist en zangschoolhou-
der; J. Dekkers, J. van 
Kuler: Familietragedie 
op Slot Purmersteijn 
[buitenechtelijk kind van 
der Nieustad]; N. en J. 
Dekkers: Stadsbestuur 
Purmerend in vorige 
eeuwen; H. Couwenho-
ven-Oortwijn: Oortwijn in 
de Julianastraat [portret- 
en landschapstekenaar].

Historische Kring Eemnes, jg. 35, 2013-2. H. van Hees: De fa-
milie Van Estvelt en Eemnes [9 gen., 1587-1874; Van Wenckum, 
Van Ommeren, Van den Vondel, Van Wichen, des Pomme-
reault]; J. Out: Alfons Damen, kerkelijk kunstschilder (1882-
1967) [exm. Andriessen, x Petronella Smit]; P. Brouwer: Inter-
view met Bert Ruizendaal [*1934, exm. Breunesse, x Gerda 
ten Veen; Snel, Boshuis].
  Idem, 2013-3. W. van IJken: De Spaanse Griep in Eemnes [bio-
grafische gegevens slachtoffers]; C. van Rijsdam: Een leven 
lang Jan van Wijk [interview]; H. van Hees: Kerkroof in Eemnes 
[ca. 1707]. 

Historische Kring Laren, jg. 32, 2013 nr. 124. A. Kos: Erfgooiers 
en hun gemene gronden (2): Van Elten naar Holland; N. Smelt: 

Broederschap [geschie-
denis Broederschap 
van Sint Jan]; H. van der 
Voort: De Sint Vituskerk 
op het Sint Jans kerkhof 
te Laren [Tam alias Lems, 
15e eeuw]; P. van der 
Ploeg: De jaren in Laren 
(1909-1952) [over Mien 
Marchant, kunstschil-
deres; Offermans, Du 
Rieu]; M. van der Schaal: 
André Idserda 1879-1952 
[kunstschilder].
  Idem, 2013 nr. 125. A. 
Kos: Erfgooiers en hun 

gemene gronden (3): De Schaar- en bosbrieven; M. van der 
Schaal: Margaretha Tekla Johanna Fles 1857-1948 [schilderes 
en schrijfster]; G.L. de Boer: Elbertus Bon – de olieman; P. van 
der Ploeg: De Jaren in Laren (1909-1952) [slot]; G.L. de Boer: 
Bernard ‘Berend Klompie’ Calis.

Historische Kring Loosdrecht, jg. 40, 2013 nr. 180. J. Mol: Exe-
cutie op 20 maart 1945 [Tigelaar, Verduijn, Roosjen, Garritsen, 
van Vliet, Rozeboom, van Angeren e.a.]; A. de Kloet: Textiel- en 

manufacturenhandel Jacob van Hal, later Gerrit Brinkers. 
  Idem, 2013 nr. 181. D. Thijs: Interview met Jan Pos; D. Mur: 
Scheepswerven van Waveren [familiebedrijf, 6 gen., 1705-
1919]; G.W. Draijer: De katholieken in ‘de Loosdregten’ on-
der protestants bestuur [paapse kijk op de gang van zaken 
in die tijd]; J. Verduin: Veertiende-eeuwse bewoning aan de 
Oud-Loosdrechtsedijk. 

Holland, jg. 49, 2013-1. S. Groenveld: Van landsadvocaat naar 
raadspensionaris. De eerste fase van een Hollands ambt, 
1477-1621 [Van der Goes, Buys, Van Oldenbarnevelt, Coorn-
hert]; M. Rutjes: ‘Zij willen over ons volksdeel de baas spelen’, 
Holland en de invoering van de eenheidsstaat 1795-1798 [Pau-
lus, Bosch, Van Swinden]; D. Smit: Het belang van het Binnen-
hof.
  Idem, 2013-2. Themanummer Landsverdediging in Holland. 
J.E. Abrahamse, M. Kosian: Als uit- en inlandsch schuim ge-
reet stont in te spatten. De verdediging van Amsterdam van 
de middeleeuwen tot de Koude Oorlog; E. Vogelaar: De stel-
ling van de monden der Maas en het Haringvliet; S. van Schup-
pen: De grote volksverhuizing. Effecten van de aanleg van de 
Atlantikwall; G. Rommelse: ‘Een bondgenoot dien de voorzie-
nigheid ons schonk’ [inundaties].
  Idem, 2013-3/4. M. van der Heijden: De gezinseconomie in 
Hollandse havensteden 1580-1800; P. Brandon: Wie raapt de 
spaanders? [onrust op Amsterdamse admiraliteitswerf]; H. 
Landheer: Een maandceelhouder en zijn klanten: De Amster-
damse logementhouder Hendrik Klaver; J.J. Baart: Rotterdam 
1940-1945 Rampspoed, ertskonvooien en profijtelijke projec-
ten; G. Rommelse: Topstuk: Een notitieboekje uit een Brielse 
beerput.

De Indische Navorscher, jaarboek 2012 nr. 25. R.G. de Neve: 
Indische kwartierstaten [40 kwst. van 16 kwn. waaronder van 
bekende Nederlanders: schrijfster Yvonne Keuls, staatsraad 
Winnie Sorgdrager, actrice Ellen Vogel; met veel foto’s, noten 
en index; Ament-Boutmy, Ament-Suermondt, Anthonio-Du-
mas, Barkey-Burgemeestre, Belle-Schlechter, Boon von Ochs-
see-Scheffer, Bousche-Kouwenberg, Boutmy-Frederiksz, 
Brouwer von Gonzenbach-Lutter, Burgemeestre-Gevers, Bur-
gemeestre-Mac Gillavry, Burgemeestre- Rijkschroeff,  Co-
hen-Burgemeestre, Van Ginkel-Davies, Hagenaar-Bergamin, 
Hardy-Koot, Heijden-van Ginkel; Heijnneman-Pelupessy, Int-
veld-Stokking, De Jong-Heijligers, Keuchenius-Bik, Lans-Du-
ran, Lapre-Hoff, Van Leuven-Noordhoorn, Ligtvoet-Palm, 
Litan-Pladet, Mac Gillavry-Boutmy, Martherus-Müller, Mau-
renbrechter-Hoorn, Melger-Verdam, Nagel-Hoff, De Neve-De 
Chayvigny de Blot, Pechler-De Rochemont, Rambaldo di Col-
lalto-Tobias, De Riemer-Brunswijk van Hulten; Rijnders-Toor-
op, Ripassa-Schalk, De Ruyter de Wildt-Eschweiler, Saint 
Yves-Portier, Sersansie-Ten Cate].
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Familiebladen 2013

Afmanuscript, 2013 nr. 27. M. Afman: Een paspoort [van Petro-
nella Afman, 1919]; P. Afman: Een familiereünie in Canada; W. 
Bakker-Huizinga: De eeuw van mijn moeder.
Aldfaers Erf, jg. 57, 2013 nr. 198, nr. 199. 
Alweer een Vermeer, jg. 17, 2013 nr. 33. Genealogisch overzicht 
van de Tilburgse Vermeer’s (3) [9 gen., ca. 1614-1900; Deckers, 
Ansems, Van de Knicker (Kincker), Van Roy, Van Spaendonk]; 
M. Vermeer: De Bossche schepenprotocollen [de Man, Monix, 
Leempoel]; Waterloo gratificaties; R. Rhemrev, D. Noordhoorn: 
Genealogisch overzicht van de familie Rhemrev [aanv.&corr.].
Andringa Staach Nijs, 2013 nr. 58. Website Andringa Stichting; 
Familieherinneringen – deel 2; Poëziealbums uit 1887-1891 en 
1892 van Baukje Andringa; Ontmoetingen met Andringa’s... 
Bergsma Bulletin, jg. 18, 2013-1. Terugblik uitgave Bernards 
Bulletin; D. van Weezel Errens: Opening 100-jarige: Fa. Bergs-
ma Makkum in Franeker; R. Bergsma: Beroepen in beeld: Jean-
ne Bernards (fertiliteitsarts). 
De Booij Bode, jg. 9, mei 2013. Joan ter Hoor Honderd jaar; Jan 
Booij [(1870-1910), exm. Antje Los, tr. 1891 Grietje Korf; Schel-
linger, Meijsen]; Parenteel Pieter Pietersz Booij (Polsbroek) 
[verv.].
 Idem, 2013 nr. 35. Parenteel Pieter Pietersz Booij (Booij Pols-
broek) [verv.; de Lange, van Leeuwen, Vergalen, de Haas].
 Idem, 2013 nr. 36. F. Booy: Ziet, hoe Sint Niklaas zijn leven soms 
waagt [met gegevens auteur]; C. Rusch-de Lijster: Sinterklaas 
op Bonaire en Curaçao.
Casa Clutia, 2013 nr. 83. H. Kluit: Dordrecht (II); H. Kluit: Namen; 
idem: Uit het archief [familiefoto Kluit-van der Salm]; F. Kluit: 
Schoorlse oude woonstedes; M. Kluit: Renovatie graftombe 
Reinoud III van Brederode. 
De Dobbel-beker, jg. 43, 2013-2. Een (herdenkings)website 
voor Georgette Dobbelaer 1930-2012 [exm. Van Esbroeck]; 
Bio-bibliografie Dobbelaere [publikaties van auteurs met die 
naam, o.a. van Boudewijn Dobbelaer 1706-1756 geneesheer te 
Middelburg]; een nieuwe stamvader voor tak 56 [te Zomer-
gem; Gerardus x Anna van Steelant zijn de ouders van Joannes, 
geb. 1627 x Margaretha Denijs].
 Idem, 2013-3. F. Dobbelaer, M. van Stappen: Een nieuwe Stam-
boom in wording [Tak nr. 68: Nevele-Hansbeke–Olsene/ Zul-
te, 10 gen., ca. 1662-1985; Wittewronghel, Lefebvre, Ardeel, 
Lagaisse]; Op zoek naar De Dobbeleer in het Pajottenland 
[Takken 44-46-50-52 groeien samen; begint ca. 1364; Winter-
beecke, Evenepoel, de Beijs, de Kempeneer].
De Drudenvoet, jg. 22, 2013-2. Even voorstellen [interviews 
met Arjan Klapwijk *1944, Simon Klapwijk *1925]; Klapwijken in 
de VOC tijd.
‘t Duikertje, jg. 16, 2013 nr. 40. Herinneringen van Jan Duykers 
aan zijn ouders [exm. Truus Schuurs]; Familieverhalen [Fien 
Duijkers (1919-1944), met stamreeks 8 gen.).
De Eendenkooi, jg. 40, 2013 nr. 141.
 Idewwm, nr. 142. Geschiedenis van de Vereniging en Stichting 
Familie van der Kooij; J. van der Kooij: Jacob van der Kooij: de 
laatste mestboer.

De Engelenbrug, jg. 15, 2013 nr. 32. Familieportret: Engelber-
dina Johanna van Engelenburg, een carriere in de wasserij; Uit 
het archief: Een bericht van het Rode Kruis; Huizen Engelen-
burg (17): Een zomerverblijf in Beusichem.
Familieblad Sparreboom, jg. 24, 2013-1. Stamboom Sparre-
boom [gen. A-XII-bn t/m A-XII-cd].
 Idem, 2013-2. Stamboom op de website [3 stammen: IJssel-
monde, Groningen, Friesland]; Digitaliseren van het Familie-
blad; Genealogie [verv., gen. A-XII-ce totA-XII-di].
Familiebulletin de Heus, jg. 27, 2013-2. J. de Heus: Ik vertrek 
[emigratie naar Engeland]; C. de Heus: Regels voor vernoemen; 
J. Coenen-van Bussel: Van lederwarenfabriek tot wereldcon-
cern [voorheen de Heus]. 
Familiekrant Stam Joosten, jg. 24, 2013, nr. 94. Kwartierstaat 
Joannes Alphonsius Joosten [*Hamont 1927, x A.M.H. Bekaert 
uit Budel; Bernaerts, van Lishout, Renet]; idem van Jacobus 
Christiaan Joosten [1917-2013, x G.M. Berghs; Gielen, Engels, 
Naus]; Familie Frans Joosten [1925-2013, x J.C.M. Oris; Bernae-
rts, Van Lishout]. 
 Idem, 2013, nr. 95. Familieberichten [o.a. Maria Johanna Snel-
len-Joosten 1912-2013 met genealogische gegevens 9 gen. 
voorouders Joosten, waarvan enkelen uit Bree (thans onder-
deel van Maasbree nabij Venlo)].
Familiestichting Moret, 2013 nr. 40. W. Moret: Afscheid van 
Alphons Moret als oud bestuurslid, raadgever en redactie-
commissielid; Herziene uitgave van de stamboom (genealo-
gie) van het Familieboek.
Graafwerk, jg. 15, 2013-3. Dagboek van Barend de Graaff (2); 
M. Kraaijestein: De voornamenbelasting die niet doorging; 
Het geslacht Van Dijk in Dussen, boeren en middenstanders 
(1) [fragm. 14e-16e eeuw, 2 takken 18e eeuw, geen geregelde 
genealogie].
 Idem, 2013-4. Dagboek van Barend De Graaff (3); Het geslacht 
Van Dijk in Dussen, boeren en middenstanders (2) [verv.]; Gen-
derenaar viert 100e verjaardag [Aart de Graaff]; A.C. de Graaff: 
Vernoemen of niet [regels en uitzonderingen]. 
Haselhoff Bulletin, jg. 24, 2013-1. W.J. Trijssenaar: Levensver-
haal van Doedo Folkert Hazelhoff (1861-1956); R. Hazelhoff: 
Een greep uit de geschiedenis van de Morige van Blijham en 
de rol van de familie Hazelhoff in deze streek; R. Hazelhoff: Ka-
pitein Jan Hazelhoff (VIII-91) komt in 1918 om het leven bij een 
scheepsramp; Vondst op een veiling [3 getekende portretjes 
Hazelhoff Roelfzema ca. 1850]. 
Hoorngeschal, jg. 14, 2013 nr. 60. C. Hoorweg: Veenhuizen [ver-
schillende Hoorweg’s daarheen gebracht]. 
Huberiana, 2013-1. J. Otto, H. van Veen: De familie Gant-
voort-Huber en Hotel Des Indes; J. Otto: 1908-1999 Rob Nieu-
wenhuys of E. Breton de Nijs; W. Poerink: Een pillegift voor 
Lamberdina Henriëtta Huber [(1768-1853), exm. Emmen, tr. 
18703 J.Th.F. Huguenin]; idem: 1784-1828 Willem Epeus Huber 
[exm. Wytske Scheltesdr van der Vorm]; A. Rosendahl Huber: 
Boek over Napoleons tocht naar Rusland [waarin Ulrich Her-
man Huber, ritmeester van de huzaren].
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Verder ontvingen wij in 2013

Alkmadders, jg. 30, 2013 nr. 121.
  Idem, jg. 30, 2013 nr. 122. F. van Rijn: ‘Mijn vader was altijd aan het 
sorteren’ [zaadhandel Kobus van der Meer]; N.L.J. Koek: Groete 
Vader – een Veense tuinder in Rome (deel 1) [3 gen. Koek; Wes-
selman, Straathof].
  Idem, 2013 nr. 123. F. van Rijn: Cor van der Meer: het rekenwon-
der van de Veense veiling; T. van Velzen: Liefde voor Harmonie: 
125 jaar feest in de Veen; N.L.J. Koek: Groete Vader – een Veense 
tuinder in Rome (2).
Amstel Mare, jg. 24, 2013-3. P. van Schaik: Een domineesleven 
in Amstelveen [Willem Herman Julius Baart de la Faille (1836-
1915)]; P. van Schaik: Kijken achter de voordeur [taxaties boerde-
rij na overlijden erflater].
  Idem, 2013-4. P. van Schaik: Feest vieren? [naamswijziging 
van Nieuwer-Amstel (vanaf ca. 1300) in Amstelveen 1964]; W.J. 
Groeneweg: Coen Cuser van Oosterwijk [instelling ambachts-
heerlijkheid in 1399]; P. van Schaik: Een Amstelveens sprookje; 
G.J. Lindeman: Herinneringen aan de garage Eyzinga op de Am-
sterdamseweg.
Angstelkroniek, jg. 15, 2013 nr. 40. W. Timmer: Het Roosterhuisje 
[Cleermaeker, Brouwer, Kantelaar].
De Asperensche Courant, jg. 34, 2013 nr. 130. Th. Witjes: Ge-
schiedenis van de stad Asperen.
  Idem, jg. 34, 2013 nr. 131. Geschiedenis van de stad Asperen (2) 
[13e eeuw, de muren van Asperen].
De Bewaarsman, jg. 19, 2013-2. H. Lasseur: De jeugd van opoe 
Jans Voskuilen, 1880-1900 (1) [herinneringen]; G. Raven: Drie Dik-
jes. Hoe drie broertjes op rij overleden [gezin Voorburg-Boer-
sen].
Bie t Schildt, jg. 13, 2013-2. A. Wiegman: Van kruidenier en cen-
tralist tot melkventer [interview met Koeno Kuiper en Trijn 
Kuiper-Dijk]; W. Westerhof: Herinneringen aan de Schipsloot te 
Siddeburen.
Blesewic, 2013 nr. 68. J. Kooyman: Algemene schets van Bleis-
wijk 1700-1770 [themanummer, schets van Bleiswijk vóór de 
droogmaking 1772-1778 aan de hand van thema’s gelardeerd met 
veel namen].
  Idem, 2013 nr. 69. Themanummer: 75 Jaar Nederlandse Bond 
van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen tot Vrouwen van 
Nu in Bleiswijk. 
Bulletin Vriendenkring streekmuseum Hoeksche Waard, 2013 
nr. 121. B. van Tets: Goidschalxoort, een kleine landstreek aan de 
Oude Maas; Genealogie & streekhistorie [overzicht nieuw ont-
sloten bronnen; Klaaswaal, Piershil, Heinenoord, Mijnsheeren-
land, Puttershoek, 2 parentelen Groenendijk (herziene versies), 
Snaijer].
  Idem, 2013 nr. 122. B. van den Berg: Vrijgevige vrienden, Sara en 
boer Leeuwenburgh [Sara du Faget van Assendelft (1717-1807), 
Louter]; A. Bos: Uit de Historie: Laatste rustplaats van Sweder 
van Abcoude en Jacob van Gaasbeek, heren van Putten en Strij-
en [klooster Nieuwlicht bij Utrecht].
Bussums Historisch Tijdschrift, jg. 29, 2013-2. Themanummer 
Open Monumentendag. Burgemeesters aan het woord [Aan-

tjes, Holthuizen, Schoenaker, Kruisinga, Heijman]; L. Wierenga, 
T. van der Zee: Grote Heren van Bussum, negen burgemeesters 
[Besançon, Banis, de Bordes].
COOG-Blick, jg. 18, 2013 nr. 12. M. Teunis: Een schilderij van hui-
ze Kraakman [1808]; A. Leijen: De Jo van Bejo [verv.]; M. Teunis: 
Johan van Oldenbarnevelt en de bedijking van de Diepsmeer; 
idem: Kerkenraadsverhandelingen Zuid-Scharwoude [1732-
1754]; idem: De keursloten te Zuid-Scharwoude; idem: De mo-
lens van Dirkshorn.
Devotionalia, jg. 32, 2013 nr. 188. 
  Idem, jg. 32, 2013 nr. 189. R. Schoonvliet: Franse omwenteling en 
bidprentjes III [verv.; Camerman, Verduyn, Van de Velde, Boone, 
Ryckewaert, Van Coillie]; J. Gerits: Overlijden van Marcella Pat-
tyn (1920-2013) De laatste begijn in Europa. 
  Idem, 2013 nr. 190. R. Schoonvliet: Religieuze grafiek en rari-
teiten in de bidprentjes: Franse omwenteling en bidprentjes III 
[verv.]; J. Gerits: Een nieuwe biografie van Sint-Jan Berchmans 
(1599-1621).
  Idem, jg. 32, 2013 nr. 191 R. Schoonvliet: De adelijke familie De 
Fraula en misschien wel de oudste bidprentjes van Broechem.
Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis, 2013 nr. 41. 
Th.A. Fafié: Levensbericht van de Lutherse predikant Dirk Drij-
ver (1879-1946); Th.A. Fafié: Luthers Dordrecht: biografische 
gegevens Joh. J. Zehnpfenning.
Eigen Perk, jg. 33, 2013-1. P. van den Berg, J. De Ley: Geschiede-
nis van het openbaar kweekschoolonderwijs in Hilversum; I. de 
Ronde: Coöperatieve inkoopvereniging ‘Samenwerking’ in Hil-
versum.
  Idem, 2013-2. E. Brouwer: Van de Uiver naar de Econoom [van 
der Schagt, van Esseveld]; M. Meihuizen: Villa Henriëtte, het 
waarderen van cultuurhistorisch erfgoed [ter Meulen, van Ge-
ndt]. 
  Idem, 2013-3. M. Singelenberg-van der Meer: ‘Delft’ in Hil-
versum. De geschiedenis van een plateelbakkerij [Heystee, 
Briegleb]; E. de Paepe: De Wijde Blik van een sociaal-geograaf 
[Pelgrim]; W. Dral: Bommen en Bramsche [hongerwinter].
Erfgoedbrief Breda, zomer 2013. Erfgoedbrief gaat per 1-1-2014 
digitaal! 
Geschiedenis van Ursem, 2013. B. Groot: 125 jaar familie Groot 
in de Mijzen [van Baar, Buis, Pater, Hille]; H. van Doornum: Zuige-
lingen- en kleuterzorg [herinneringen dokter Naessens, consul-
tatiebureauarts van 1953-1969]; D. de Vries: De Ruijtersstraat 
en zijn bewoners (3) [Groot, Seijts, Vlugt, Koppes, Luitjes, Konijn].
Heemsproak, jg. 18, 2013 nr. 2. Onderzoek naar de Ootmarsumse 
schildersfamilie ten Bokum, Het register der kerkelijke goede-
ren [oud rekeningenboek van de Hervormde Kerk Ootmarsum 
1561-1615].
Heemtijdinghen, jg. 49, 2013-2. J. van Es: Dood en begraven, van 
de kerk naar de stadswal [historie lijkbezorging]; B. Becking: 
Kleine Monumenten (15) [Vermaat]. 
  Idem, 2013-3. W. Frijhoff: Sterven aan de predestinatie. Ge-
loofsvertwijfeling in het zeventiende-eeuwse Land van Woer-
den [Rijnevelshorn]; H.P. Noppen: Geteelt buiten den egten 
staet. De onfatsoenlijke levenswandel van de Woerdense pan-
nenbakkersdochter Lijsbet Noppen.
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Portret

Uit dit huwelijk: 
1.  Albert Stoker, geboren Egmond aan Zee 19 juni 1867, 

overleden Egmond aan Zee 14 februari 1868.
2.  Wilhelmina Stoker, geboren Egmond aan Zee 29 decem-

ber 1868, overleden Velsen 15 mei 1933;
 trouwt Egmond aan Zee 11 januari 1890 Maarten Groen, 

zoon van Jacob Groen en Maartje Schol. 
3.  Albert Stoker, geboren Egmond aan Zee 31 december 

1870, overleden Egmond aan Zee 1 maart 1871. 
4.  Grietje Stoker, geboren Egmond aan Zee 30 januari 1872, 

overleden Egmond aan Zee 11 juli 1932;
 trouwt Egmond aan Zee 18 mei 1895 Pieter Prins, zoon 

van Leendert Prins en Elisabeth Dekker. 
5.  Neeltje Stoker, geboren Egmond aan Zee 26 november 

1874, overleden Egmond aan Zee 21 maart 1914; trouwt 
Egmond aan Zee 8 februari 1896 Willem Visser, zoon van 

Krijn Visser en Maartje Stam. 6. Aagje Stoker, geboren 
Egmond aan Zee 13 oktober 1876, overleden Egmond aan 
Zee 20 juni 1958; trouwt Egmond aan Zee 18 mei 1901 
Cornelis Blok, zoon van Jan Blok en Pietertje Visser. 

7.  Bertha Stoker, geboren Egmond aan Zee 15 september 
1878, overleden Egmond aan Zee 7 februari 1965; trouwt 
Egmond aan Zee 25 april 1903 Gerrit Prins, zoon van 
Leendert Prins en Elisabeth Dekker. 

8.  Willem Stoker, geboren Egmond aan Zee 6 november 
1880, overleden Egmond aan Zee 14 juli 1953; trouwt Eg-
mond aan Zee 24 mei 1905 Cornelia Groen, dochter van 
Glijn Groen en Neeltje Dekker. Dit zijn mijn grootouders, 
de ouders van mijn moeder.

9.  Albert Stoker, geboren Egmond aan Zee 28 maart 1884, 
overleden Egmond aan Zee 18 december 1885.

Jan Stoker

Jan Stoker, geboren Egmond aan Zee 26 sep-
tember 1841, visser, gezindte oud-katholiek, 
overleden op zee bij de stranding van de vis-

kotter Paul Kruger IJM 13 op Texel 26 januari 
1901, zoon van Albert Stoker en Grietje Dek-

ker, trouwt Egmond aan Zee 22 juli 1866 Cor-
nelia Gravemaker, geboren Egmond aan Zee 14 

oktober 1841, gezindte oud-katholiek, overleden 
Egmond aan Zee 27 maart 1905, dochter van Wil-

lem Gravemaker en Aagie Kok. 

Figuur 1. Fotostudio G. van der Aa, Hoffotograaf, Langestraat A30, 
hoek Breedstraat bij de R.C. Kerk, Alkmaar
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Noten
1 Blom e.a.: Als de kerk kon spreken; RANH-Strandingsrapport KNHRM/Texel nr.14
2 Verslagen Texelsche Courant uit het privé archief van K.Uitgeest, De Koog (Texel)
3 http://kranten.delpher.nl

Tijdens de zware storm van januari 1901 werd hij overboord 
geslagen, tesamen met Jacobus Groen, broer van de schip-
per Maarten Groen (zijn schoonzoon).
De nagelatenen kregen een eerste steun van ƒ300,- uit het 
Egmondsch Visschersfonds.1

Kranten schreven in die tijd:

Texelsche Courant 29 januari 1901:
Tijdens de hevige storm strandde gistermorgen bij de Kleine 
Slufter ene vischkotter van IJmuiden bemand met 5 koppen.
De gehele nacht had het scheepje met de elementen gestre-
den, de zeilen waren aan flarden gescheurd en toen het in de 
branding kwam, sloegen twee mannen, vader en zoon, over-
boord en kwamen jammerlijk in de golven om.
Toen het scheepje op het strand geslagen was, waagde de 
overige drie het overboord te springen en bereikten geluk-
kig het vaste strand. 
Een zekere Tj. de Vries, daar juist aanwezig, nam ze mede 
naar zijne woning aan de duinkant en voorzag ze van droge 
klederen. Daar men hier niet wist, dat de bemanning het 
schip reeds verlaten had deed de reddingsboot ene vergeef-
se reis naar het gestrande vaartuig.

Texelsche Courant 19 februari 1901: 
De familie der verongelukten van de “Paul Kruger” zijn heden 
hier gearriveerd en heeft het lijk herkend als te zijn Jacob 
Groen. Het stoffelijk overschot zal te Den Burg ter aarde 
worden besteld.3

Texelsche Courant 21 februari 1901:
Koog 18 februari: Heden is alhier op het strand aangespoeld 
het lijk van een manspersoon in schipperskleding met hoge 
laarzen aan de voeten. Naar men verneemt stonden op beide 
armen de letters J.G. en M.S. Hoogstwaarschijnlijk is dit het 
lijk van één der twee verongelukten van de “Paul Kruger”.2

Het lichaam van Jan Stoker werd dus pas veel later gevonden, 
en volgens de familieoverlevering geïdentificeerd aan de gesp 
van de broekriem door een van de kinderen, en herbegraven.
Hij was overigens niet de vader van het andere slachtoffer 
Jacob Groen zoals vermeld in een krantenartikel.
Ik heb dit verhaal geschreven omdat ikzelf ook gevaren heb 
en uit Egmond aan Zee kom.
Deze man is mijn overgrootvader, een eenvoudig visserman 
uit het kleine Egmond die uiteindelijk in Zee bleef. 

Chris de Rijk

Figuur 2. Nieuws van de Dag 4 september 1901:

Figuur 3. Bidprentje Jan Stoker
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Tot dusverre werd een agenda met alle afdelingsactiviteiten in Gens 
Nostra geplaatst. Deze informatie leent zich beter voor publicatie op 
de website van de NGV en haar afdelingen, en wordt niet meer in Gens 
Nostra opgenomen. In plaats daarvan willen we ruimere aandacht be-
steden aan grotere evenementen, bijvoorbeeld landelijke evenementen,  

genealo gische dagen, afdelingsoverstijgende evenementen, e.d. 
Uw bijdragen kunt u sturen naar Thijs van Veen, thijsvanveen@xmsnet.
nl of GNredactie@ngv.nl. 
Let wel op dat er tussen het insturen van uw bijdrage voor Gens Nostra 
en het evenement een termijn van minimaal acht weken moet zitten.

Nieuws

In memoriam Leny Aben
De afdeling Kwartier van Nijmegen, opgericht in 1970, was pas 
een paar jaar oud toen zich als nieuw lid meldde: Leny Aben-Ne-
derpeld. Zij was niet alleen snel ingeburgerd, maar daarbij zo ge-
interesseerd en bevangen, dat haar aanwezigheid op de bijeen-
komsten niemand ontging. Ze stond al gauw op de voorgrond en 
wist met iedere aanwezige van gedachten te wisselen, zodat ze 
binnen een jaar van nagenoeg van alle trouwe leden de herkomst 
in haar geheugen had opgeslagen. Bij de volgende bijeenkomsten 
kwam ze dan met notities die de intussen vergaard had om zo an-
deren te kunnen helpen. Ja, anderen helpen, dat was een van haar 
sterke zijden.
Leny’s opvallendste eigenschap was echter haar enthousiasme. 
Ze heeft door deze eigenschap dan ook veel vrienden gemaakt 
en veel leden voor de afdeling geworven. Zonder als zodanig door 
het bestuur en leden gekozen of benoemd, was ze feitelijk de P.R. 
van de afdeling.
Het kon niet anders of ze werd al gauw als zodanig door het afde-
lingsbestuur voorgesteld en functioneerde uitermate goed. Con-
tacten met leden van andere afdelingen had ze inmiddels gelegd 
en veel correspondentie gevoerd; zelfs werd ze een vraagbaak, 
waarop ze erg trots was. Haar correspondentie met allerlei per-
sonen en genealogisch geïnteresseerden nam een grote omvang 
aan. Ze selecteerde de brieven een maakte aantekeningen, die ze 
spoedig gebruikte om anderen hiervan in kennis te stellen. Nadat 
Leny door de afdelingsleden voorgesteld was als afgevaardigde 
van de afdeling naast Lambert Berenbroek, was ze trouw op alle 
Algemene Vergaderingen van de NGV aanwezig. En als de rond-
vraag aan de orde was, wachtte ze zolang dat ze als laatste het 
woord kreeg. Dan las ze haar aantekeningen voor uit de bij haar 
binnengekomen correspondentie waarbij zinswendingen en on-
duidelijke stukjes voor die op ander wijze kon worden opgevat en 
de lachlust opwekte. Daarbij had ze de vergadering mee en dat 
niet alleen, door haar “optreden” eindigde elke vergadering met 
een prettige afsluiting.
Leny verzamelde foto’s en advertenties, want die konden onze 
leden goed helpen! Meer dan een normaal lid verdiepte zij zich in 
literatuur en vooral in bronnen. Haar bibliotheek op genealogisch 
gebied begon te groeien. Dit leidde ertoe dat ze zelf dacht aan pu-
blicatie en dat niet alleen van haar eigen genealogie, maar ook die 
van de afdelingsleden.
Zo deed zich in 1980 de mogelijkheid voor mee te werken aan het 
10-jarig bestaan van de afdeling die met een boek behorend bij 
de genealogische tentoonstelling, samen met het Nijmeegs ar-
chief - Afstemmen of Afstammen - en het boek van de afdeling: 
Zoeklicht op Nijmegen, de eerste van een serie van zes. Bleef het 
toen nog bij het maken van de index op het laatste boek, al spoe-

dig werkte zij met de toenmalige afdelingssecretaris Paul op den 
Brouw aan het tot stand komen van een kwartierstatenboek: 
Kwartieren van Her en Der, waarin niet alleen kwartierstaten 
van eigen leden, maar ook die van andere afdelingen hun plaats 
kregen. Nadien zijn in eigen beheer nog enige delen van de serie 
verschenen.
Het zou te ver voeren alle activiteiten van Leny naar voren te 
brengen, zoals haar lezingen in andere afdelingen, haar “praatjes, 
zoals ze die noemde. in bejaardentehuizen en allerlei verenigin-
gen. Wat Leny bijzonder waardeerde was toen ondergetekende 
die beginners- en vervolgcursussen gaf in Nijmegen, Arnhem en 
Wageningen, de beginnerscursus Genealogie in Nijmegen van 
de Volksuniversiteit aan haar overdroeg. Ze vond dit geweldig 
en heeft tijdens haar lessen en rondleidingen in het archief de 
meeste voldoening kunnen proeven van inzet en enthousiasme, 
haar direct contact met cursisten, die nu nog haar lessen en werk-
stukken herinneren en waarderen. Er zijn er zelfs die zeggen, dat 
zij hun hobby aan haar te danken hebben. Haar herinnering blijft 
bij vele afdelingsleden leven. Jammer is dat ze met haar lessen 
moest ophouden, dat haar gezondheid achteruit ging en dat haar 
relaties langzaamaan sterk verminderden. Leny was geboren te 
Loosduinen op 26 september 1933 en ze is overleden te Druten 
op 14 mei 2014.
Op 19 mei j.l. hebben we afscheid van Leny genomen en haar ten 
grave gedragen, waarna ze te rusten is gelegd bij haar man Ton op 
begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen. Zij ruste in vrede.

N.A. Hamers
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Lidmaatschap van de Nederlandse Genealogische Vereniging
Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan ne-
venstaand adres en niet aan de afdelingen.

Contributie: Gewoon lid: € 39,- (€ 38,- bij automatische afschrij-
ving) per jaar incl. het lidmaatschap van één regionale afdeling. 
Gezinslid: € 9,- per jaar. Bijkomende inschrijving bij een extra regio-
nale afdeling: € 9.- per jaar; voor de functionele afdeling Heraldiek 
€ 18.- per jaar. Buitenlandse leden € 49,- per jaar. Buitengewoon 
lid € 39,- (€ 38,- bij automatische afschrijving). Contributiebeta-
ling vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar (bij voorkeur door 
een machtiging tot automatisch afschrijven) franco aan de NGV.
Opzegging: lidmaatschap: uitsluitend schriftelijk aan bovenge-
meld adres vóór 1 november van het lopende kalenderjaar. In geval 
van overlijden is het voldoende de afdelingssecretaris bericht te 
sturen. 
Betalingen: svp op de volgende rekeningen: 
Contributie: NL02INGB-0000547064.
Dienst Bestellingen: NL42INGB-0003639286, alleen betalen na 
ontvangst factuur.
Overige betalingen: NL02INGB-0002843032.
Alle rekeningen lopen bij de ING en staan op naam van de NGV. BIC 
van de ING bank is: INGBNL2A.

Verenigingscentrum Weesp
In het Verenigingscentrum zijn gevestigd: 
Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, 
Heraldisch archief en Dienst Microfiches.
Openingstijden: donderdag en zaterdag van 10-16 uur (behalve op 
feestdagen). Vrije toegang voor leden; voor niet-leden € 5.- per 
keer met een maximum van drie keer.
Telefoon: 0294-413301, tijdens de openingstijden 

Adressen van andere diensten en afdelingen
Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Public Relations, 
Dienst Ondersteuning en Presentatie voor ComputerGenealogen: 
Postbus 26, 1380 AA Weesp. 
Afdeling Heraldiek: Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht.

Doelstelling Vereniging 
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de beoefening 
van de genealogie, de verbreding en verbreiding van de kennis 
daarvan en van al hetgeen daar aan verwant is. De vereniging be-
oogt daarmee zonder winstoogmerk het algemeen nut te dienen.
ANBI De Nederlandse Genealogische Vereniging is aangemerkt 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat 
de NGV geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ont-
vangen erfenissen en schenkingen. 
Degene die de NGV een schenking doet, 
kan zijn gift van de inkomsten- of vennoot-
schapsbelasting aftrekken (binnen de daar-
voor geldende regels).

Colofon Gens Nostra

Gens Nostra is een uitgave van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging,
Papelaan 6, 1382 RM Weesp, Postbus 26, 1380 AA Weesp
info@ngv.nl • www.ngv.nl

Losse exemplaren
Losse exemplaren aanvragen bij de Dienst Bestellingen. Na betaling 
van de toegezonden factuur worden de tijdschriften toegezonden.

Overdrukken
Op de website www.ngv.nl is onder Actueel/Websteks Diensten/
Gens Nostra de inhoudsopgave van alle jaargangen vanaf 2005 te 
vinden. We streven er naar de huidige jaargang in PDF beschik-
baar te maken voor downloaden en afdrukken.
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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 familiema-
teriaal zoals foto’s, scans en bronteksten, eenvoudig 
bij de juiste gegevens waardoor ze makkelijk zijn te-

rug te vinden. Ook het rechtstreeks importeren van 
aktegegevens van de WieWasWie bronnen, met aan-
maak van de bron en vermelde personen en relaties, 
zorgt voor een perfecte registratie van uw gegevens. 
De uitvoer van GensDataPro is een speerpunt 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


