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Bij de voorplaat
Kleinschalige turfwinning, zoals dat nog in de negentiende eeuw gebeurde in Drenthe. De turven werden uitgestoken 
met een scherp ijzer en opgepakt met een smal houten gereedschap en op een kruiwagen gelegd om daarmee naar 
het droogveld gereden te worden. Iedere tijd en streek had zijn eigen gereedschap. Foto gemaakt in het Veenpark, een 
openluchtmuseum nabij het Drentse dorp Barger-Compascuum, 2014.

Voor u ligt de augustus-uitgave van Gens Nostra. In deze editie vindt u het vervolg van twee gro-
te artikelen waarvan het eerste deel is verschenen in de juli-editie. We beginnen met het tweede 
deel van het artikel “Over de voorouders van Meyns Hilhorst te Soest” van de hand van Jos Hil-
horst. Dit behandelt de latere generaties voorouders van de hoofdpersoon uit de titel. Aan het 
slot volgen enkele conclusies uit deze genealogische zoektocht die ons terugvoert tot het eind 
van de middeleeuwen. Verder vinden we het tweede deel van het artikel getiteld “De families 
De Gelder, Kram(m)er, en Arons” van Harmen Snel, in de reeks “Op het slechte pad”. In dit deel 
worden de levensverhalen van de joodse Keetje Levie beschreven, dochter van de in het eerste 
deel behandelde Emanuel Levie en zijn vrouw Sara. Zij runde tientallen jaren in Amsterdam een 
tapperij annex bordeel en kreeg alle zakkenrollers van naam over de vloer. Haar kinderen emi-
greerde uiteindelijk naar de Verenigden Staten, zoals velen dat deden, door armoede gedreven. 
Omdat de hierboven vermelde verhalen relatief lang zijn, vindt u in deze editie verder geen korte 
artikelen. Wel bevat de rubriek Digitaal een verhaal over achtergronden, ontstaan en opbouw 
van de Geneaknowhow-website en trachten we in de rubriek Tijdschriften eerder ontstane ach-
terstanden weg te werken door hiervoor nu voldoende pagina’s te gebruiken. Voorts kondigen 
we nu reeds ons themanummer over Rijnland aan, dat volgende maand zal verschijnen. 
Het is vakantietijd, een prima periode om even te ontspannen in de schaduw en uw Gens Nostra 
te lezen. Wij wensen u en uw gezinsleden een prachtige zomer en fijne vakantieperiode toe met 
veel leesplezier.

Frits van Oostvoorn
Hoofdredacteur Gens Nostra
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Dit artikel is gesplitst in twee delen. In het eerste deel (gepubliceerd in Gens 
Nostra, 2014, blz 228) werden enkele van de oudste generaties Hilhorst besproken 
met als doel de oudst bekende Gerrit Hilhorst aan te wijzen en om enkele anderen 
met die familienaam te bespreken. In het Aanhangsel van dit deel werden enkele in 
onbruik geraakte termen toegelicht. 
In het nu voor u liggende 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 voor dit deel. 

JOS G.M. HILHORST

Over de voorouders van Meyns Hilhorst  
te Soest, deel 2 

1. Boerderij de Hilhorst, waar de familie naar genoemd is, aan de Koedijkerweg 30 te Amersfoort omstreeks 2012. Foto gemeente Amersfoort
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Nageslacht van Gerrit Rutgerszn van Hilhorst
1. Kinderen uit zijn tweede huwelijk 
Gerrit IV verwierf tussen 1420 en 1422 bezit in de Oude Hoe-
ve, want een aantekening onder het hoofdje Oude Hoeve 
in de hoevenlijst uit 1420 luidt: “It Wilbrordi als man scr xxii 
sel Gheriit Rutghers soen van Hilhorst betalen dat Wouter 
Morsche had want hi heft dat goet ontfanghen een derdeel 
van deser hoeve”1 (zie figuur 2) . Gerrit IV bezat ook grond in de 
Nieuwe Hoeve, want in 1420 bezat hij net als Dirk Stevenszn en 
diens broer Willem van Hamelenberg daarin een vierdel2. 

Op 9 september 1424 transporteerden Ricout Ricoutszn 
Stoep en zijn vrouw Liesbeth Hendriksdr van Baern aan hun 
dochter (hierna Geertrude, haar naam staat niet in de stuk-
ken) een kamp land strekkend van de Hooiweg in de Eem, 
noordwaarts belend door Evert vanden Doem en zuidwaarts 
door Peter Lambertszn. Volgens de akte was zij getrouwd met 
Gerrit Rutgerszn van Hilhorst. In een tweede akte van die dag 
testeerden haar ouders aan ieder de helft van acht goederen. 
Vier daarvan worden hieronder genoemd.
(1)  vier schaer weyden in de Kriexcamp, zuidwaarts naastge-

land Evert vanden Doem en noordwaarts het convent van 
Vredendael; 

(2)  vier akkers liggend voor Schiltes hofstede, neer strekkend 
van de Turfweg tot aan de Middelsloot, westwaarts Dirk 
Meeus naastgeland en oostwaarts Ricout Ricoutszn zelf; 

(3)  een half vierdel veen “alse Rycout after Zoes enge liggen-
de heft mit Mens Wilams gemeen”3 en 

(4)  drie akkers land “daer Ricout nu op sit” strekkend van de 
Brink tot de Turfweg, oostwaarts naastgeland Gerrit Wil-
lemszn en westwaarts Hein Schut4.

Het onder (4) genoemde stuk grond was in 1492 van Meyns I 
Hilhorst. De gegevens over deze drie akkers staan bijeen in het 
Aanhangsel. De tweede akte uit 1424 hield in dat alle daarin 
genoemde grond na de dood van Gerrits schoon ouders onder-
deeld op Gerrit IV en Geertrude zou erven.
In een rekeningfragment van de Sint-Paulusabdij dat stamt uit 
omstreeks 1430 werd onder het hoofdje dat “opbueren vanden 
tinse” onder meer vermeld: “It. Gerijt van Hilhorst van zijn hof-
stede 4 Vlaamsche plakken5. Dit heeft nagenoeg zeker betrek-
king op Gerrit IV omdat Gerrit II en zijn zoon Gerrit III toen in 
Amersfoort woonden. Gerrit Hilhorst, de schout uit 1466, was 
toen nog aan de jonge kant om zelfstandig een hofstede te be-

zitten. Waar de hofstede stond is niet duidelijk, maar het gaat 
vermoedelijk om het in 1422 genoemde goed.

Andere vermeldingen van Gerrit zijn de volgende. Een Gerrit 
van Hilhorst werd in het boek van de rentmeester genoemd in 
1439 onder de titel “Tinsgoede bij Amersfoert”6 en in hetzelfde 
jaar verzocht Gerrit Rutgerszn (zonder familienaam) om al het 
leengoed dat hij van de abdij hield. Hij verklaarde toen geen 
goed in achterleen te hebben gegeven7, een wel vaker gebruik-
te formule. Zoals al bleek werd Gerrit Rutgerszn van Hilhorst 
in 1440 als buitenburger van Utrecht aangeno men. In 1459 
maakte een Gerrit Rutgerszn zijn testament. Daarin staat dat 
hij aan de kinderen die hij had bij Wendelmoet Gijsbert Wou-
terszndr een bedrag van 200 goede oude gouden Rudolfgul-
dens vermaakte uit: 
(1)  een huis met hofstede en een stuk land gelegen van de 

Brink tot de Overweg, zonnewaarts Roelof Wouters naast-
geland en zeewaarts Willem Ricoutszn, 

(2)  een stuk land strekkend van de Overweg tot aan De Eult, 
zonnewaarts Dirk van Oostrum en zeewaarts Willem Ri-
couts naastgeland en 

(3)  een stuk land genaamd “Scaepcamp”, zonnewaarts de 
“Scaepwech”, zeewaarts Frederik de Voocht. 

Deze 200 gulden moesten binnen drie jaar na Gerrits dood aan 
Wendelmoets kinderen worden uitbetaald. In de marge van 
deze “maeke” staat een aantekening8 waaruit blijkt dat na de 
dood van Gerrit Rutgerszn dit goed eerst kwam op Rutger (III) 
Gerrit Rutgerszn en vervolgens op Arnd (V) Rutger Gerritszn. 
Zij waren respectievelijk een zoon en een kleinzoon van Gerrit 
IV.
Het onder (3) genoemde stuk grond is hetzelfde als het stuk 
grond dat in 1400 werd genoemd in de bovenvermelde be-
schrijving van het eerste tiendblok in Soest. Dit stuk grond 
bleef in de familie Hilhorst tot 1700 toen het door Wouter Hui-
bertszn Hilhorst werd verkocht aan Jacobje Dirks, weduwe van 
Pieter Cornelis Bosch9. Het kan worden aangetoond dat Wou-
ter afstamt van Meyns I Hilhorst. 
Het testament werd dus gemaakt door Gerrit IV Hilhorst. Er 
volgt onder meer uit dat Geertrude Ricoutsdr was overleden 
en dat Wendelmoet de tweede vrouw was van Gerrit IV. Ook 
Wendelmoet was in 1459 al overleden. Dit blijkt uit de in 1464 
afgelegde verklaring van Elzabeen Gerrit Rutgersznsweduwe 
voor de abt van de Sint-Paulusabdij dat haar man indertijd 
voor het gerecht van Soest het recht om twee morgen veen af 
te graven had gekocht en dat zij als Gerrits weduwe recht had 
op de helft hiervan. Zij kreeg deze helft in tijns terwijl de abt 
haar kwijtschold dat het recht op de afgrift voor het Soester 
gerecht was overgedragen in plaats van voor hem10. Het testa-
ment uit 1459 is vermoedelijk gemaakt omdat Gerrit toen voor 
de derde keer trouwde, nu met Elzabeen. Met het testament 
werd de erfenis voor de kinderen uit zijn tweede huwelijk veilig 
gesteld. 

Op 5 juni 1512 kwam Nel, de dochter van Gerrit Rutgerszn, 
met Ricout Rutgerszn als haar momber, bij de abt en zij droeg 

2. Gerrit Rutgerszoon van Hilhorst betaalt voor een derde deel van een hoeve
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over “alsulc huys, hofstede, lant ende zant” strekkend van de 
Brink tot de Hul, waaraan zuidwaarts grensde grond van Peter 
Roelofszn en noordwaarts aan land van Ricout Willemszn. De 
abt verklaarde dat haar vader dit goed van de abdij in tijns had 
gehouden en gaf het vervolgens in tijns aan Arnd Rutgerszn en 
zijn vrouw Mechteld, waarmee de aantekening bij het testa-
ment uit 1459 wordt bevestigd. Bij de overdracht stelde Nel als 
voor waarde dat het zou erven op Arnds oudste kind en dat na 
de dood van zijn ouders de vier kinderen die op het oudste kind 
volgden ieder 20 gulden moesten krijgen. 
Op dezelfde dag in 1512 kwamen Arnd en Mechteld met Nel over-
een haar jaarlijks 9 gulden uit te keren11. Het huis en de hofstede 
die Nel overdroeg waren door Gerrit Rutgerszn in zijn testa-
ment uit 1459 onder (1) genoemd, zoals blijkt uit de belendingen. 
Nels momber Ricout Rutgerszn was een van haar tante-zeggers 
en een broer van Arnd V Rutgerszn. Door Ricout als voogd in de 
overdracht te betrekken kon deze nadien geen rechten op dit 
goed meer laten gelden. 
Gerrit IV Rutgerszn had dus een dochter Nel en een zoon Rutger 
III. Rutger III had tenminste twee zonen: Arnd V en Ricout. Rut-
ger III en Nel waren ongetwijfeld kinderen uit het huwelijk van 
Gerrit IV met Wendelmoet Gijsbert Woutersdr. Haar kinderen 
werden immers vermeld in het testament waarin de door Nel 
overgedragen grond werd genoemd. 

Rutger III Gerritszn was in 1479 volgens een Soester schepen-
brief een der schepenen, maar de familienaam Hilhorst staat er 
niet bij. Zijn wapen vertoont in het schildhoofd links en rechts 
een lelie en een ruit in de schildvoet12. Het randschrift is te zeer 
beschadigd om een naam te kunnen lezen. Het is echter opval-
lend dat de ruit voorkomt die Arnd IV ook in zijn schild voerde 
(zie figuur 3). De plaats ervan is echter anders. De naam Hilhorst 
komt bij de afstammelingen van de in 1459 genoemde Gerrit 
Rut gerszn in het archief van de abdij niet voor. In 1500 wordt 
Rutger III Gerritszn Hilhorst echter met zijn familienaam ver-
meld in het schepenboek van Soest13 en in 1501 betaalt hij mor-
gengeld14 over dezelfde hoeveelheid grond als Gerrit Hilhorst in 
1446. Ook hierom kan worden besloten dat het bovenstaande 
betrekking heeft op Gerrit Rutgerszn van Hilhorst en een deel 
van zijn nageslacht.

2. Gerrits kinderen uit zijn huwelijk met de dochter van Ricout 
Ricoutszn
In 1492 werd Meyns Hilhorst vermeld als bezitter van land op 
De Beek. Volgens de gegevens in het Aanhangsel was dit stuk in 
1460 in handen van Gerrit Hilhorst. Dit waren de drie akkers op 
De Beek die Ricout Ricoutszn en zijn vrouw in 1424 aan Gerrit IV 

en zijn vrouw Geertrude hadden vermaakt. De drie akkers of cir-
ca 7½ morgen, dat wil zeggen, nage noeg een halve hoeve land, 
lagen van de Brink tot de huidige Noorderweg. 
Van Meyns Hilhorst zijn geen grondtransporten bekend. Wel 
weten we dat hij voor tien jaar door de raad van Utrecht uit 
de stad werd verbannen. Dat oordeel werd uitgesproken op 
2 januari 1479 en luidde: “Want Meyns Hilhorst, by nacht ende 
ontyde ondeuchelike hauweite ringen bedreven ende gedaen 
heeft binnen onser stadt, daerom hebben scepenen, raide ende 
oudermans gesloten dat hy den Raide vergifnisse bidden zell 
ende wilkoren in vreden hyrom nummaer te misdoen noch doen 
misdoen in woorden noch in wencken, heymelike noch open-
baer, in gheenrewys. Ende hy zel thien jaer uut die stadt wezen 
ende ene mile vander stadt te bliven op zyn lyff. Ende hy zell der 
stadt ter beteringe betalen 30000 steens aen gelde binnen 
ene maent naestkomende. Ende waert zake dat hy binnen der 
maent naestkomende niet en betaelde, alsdan zel hy oick wil-
koren als voirscr staet ende zo vele meer dat hy ewelick vor der 
stadt wezen ende ende ene mile vander stadt bliven zel op zyn 
lyff” 15.

Gedurende een van de aan 2 januari 1479 voorafgaande nach-
ten had Meyns zich dus ernstig misdragen als (of tegenover 
de) nachtwacht (hauwetter) van Utrecht. Waaruit zijn optreden 
bestond wordt in het oordeel slechts zeer summier vermeld. Hij 
werd veroordeeld om tien jaar een mijl van de stad te blijven en 
als boete moest hij om vergiffenis vragen, beloven nooit meer 
te misdoen en ook moest hij de tegenwaarde van 30.000 ste-
nen voor de stadsmuur betalen. Dit laatste diende binnen een 
maand te gebeuren. Mocht hij binnen tien jaar toch in de stad 
komen dan zou hij ter dood worden gebracht. 
In januari 1488 werd zijn verbanning opgeheven. De aantekening 
die daarop betrekking heeft luidt: “Belieft byden Raid Out ende 
Nyewe dat Meyns Hilhorst weder binnen der Stat zal moegen 
comen ende verbliven. Des zel hy oervede doen in brieven gheen 
ontstantastige zaken meer te bedriven ende dat hy om deser 
zaken zyns uutwesens nyemant misdoen noch doen misdoen en 
zel in gheenre wys. Oick zel hy bewysinge doen van betalingen 
der penningen die hem ofgesleten waeren ende oft men bevyn-
den mochte dat hy plechtich waer vanden overval gesciet aen 
die Stat inden jare 83 lestleden, dat hy daer van te rechte staen 
zel”16.
Meyns moest in 1488 dus niet alleen een kwitantie laten zien 
van de door hem betaalde boete, maar hij moest bovendien ver-
klaren dat hij geen wraak zou nemen of laten nemen. Mocht wor-
den gevonden dat hij medeplichtig was geweest aan de overval 
op de stad die in mei 1483 was gepleegd, dan zou hij daarvoor 
terecht moeten staan17. In de aan de veroordeling van Meyns in 
1479 voorafgaande en volgende weken is een dergelijk oordeel 
niet een tweede maal in het Utrechtse Raadsdagelijks Boek op-
getekend. 
In 1494 liep voor het Landrecht een zaak tussen Meyns en Feije 
Hilhorst, misschien zijn zus of halfzus. Op 18 september van dat 
jaar werd aangetekend: “Item Mens Hilhorst heeft zyn beraet 
genoemen tegens Feyens Hilhorst op haren aensprake ten 

3. Zegels van Arnd IV Rutgerszn (1426, links) en Rutger III Gerritszn Hil-
horst (1479, rechts)
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naesten rechtsdage”18. Op de volgende zitting van het gerecht 
zou Meyns dus zijn antwoord op de eis van Feije willen geven. De 
archieven geven het vervolg van deze zaak niet en ook in andere 
opzichten is er niets meer over haar gevonden.

Twee jaar eerder werd het recht van Meyns Hilhorst op een 
stuk grond op De Beek voor de eerste keer genoemd door de 
Sint-Paulusabdij. Dat was op 11 januari 1492 toen Gijsbert Jan 
Stoepszn de helft van een hofstede en een stuk land opdroeg, 
waaraan oostwaarts grond van Meyns Hil horst grensde en dat 
strekte van de Brink tot de tegenwoordige Noorderweg. Die 
oostwaartse belending was in 1460 van Gerrit IV en daarom kan 
Meyns als diens zoon worden beschouwd. Ook andere gegevens 
duiden daar op, zoals zal blijken.
Bij zijn verbanning uit Utrecht zal Meyns minstens 20 jaar zijn 
geweest, zodat hij vóór 1459 moet zijn geboren. Uit een vermel-
ding uit 1498 blijkt dat hij toen was overleden. Wellicht is een 
aantekening uit 1468 in het Utrechtse Raadsdagelijks Boek over 
zekere Meyns Gerritszn relevant. Daarin staat: “Meyns Gerrits-
zn heeft zijnen eedt ghedaen die makelaerdye van den wijne 
te bewaeren”19. Het zou wel heel toevallig zijn als deze Meyns 
een andere zou zijn dan Meyns Gerritszn Hilhorst afkomstig 
uit Soest. Omdat die eed moet zijn afgelegd toen Meyns mon-
dig was moet zijn geboortejaar vóór 1450 liggen. Maar omdat 
zijn halfbroer Rutger III Gerritszn als zoon van Gerrits tweede 
vrouw vóór 1448 moet zijn geboren, moet het geboortejaar van 
Meyns vóór 1447 liggen. 
Zoals gezegd is er geen akte gevonden waarbij Meyns de grond 
op De Beek heeft verworven. Ook bestaan er geen schriftelijke 
bewijzen van de verkrijging van die grond door Gerrit IV. Ook voor 
het nageslacht van Meyns geldt dat gedurende enkele genera-
ties. Dat het afschrift van het testament van Ricout Ricoutszn 
en zijn vrouw uit 1424 in een der boeken van de Sint-Paulusabdij 
staat, betekent niet dat alle in de “maeke”genoemde grond van 
die abdij was. Dat de grond op De Beek alleen als belen ding van 
abdijgrond bekend is, houdt nagenoeg zeker in dat de drie ak-
kers van het stift te Elten waren, zodat de abdij geen gegevens 
hoefde te hebben over het verloop van de gebruiksrechten op 
deze grond. 

Het testament van Gerrit IV voor zijn kinderen bij Wendelmoet 
Gijsbert Woutersdr uit 1459 noemt niet de grond op De Beek. 
Ook daaruit blijkt dat Meyns een zoon was uit Gerrits huwelijk 
met de dochter van Ricout Ricoutszn. Zij en daarom ook haar 
kinderen zouden immers na de dood van haar ouders recht krij-
gen op de helft van dit goed. 
Uit het eerste huwelijk van Gerrit IV is in ieder geval ook een 
Ricout geboren. Hij wordt in 1464 genoemd Ricout Gerrit Rut-
gerszn. Hij was waarschijnlijk de tweede zoon van Gerrit IV, 
omdat hij naar Gerrits schoonvader (Ricout Ricoutszn) heette. 
In 1464 werd hij vermeld als bezitter van een half vierdel veen 
waarvan Willem van den Doem de wederhelft bezat, dat toen 
aan Dirk van Oostrum werd overgedragen20. In het testament 
van Ricout Ricoutszn en zijn vrouw wordt dit veen omschreven 
als een half vierdel veen “alse Rycout” [d.i. Ricout Ricoutszn] “af-

ter Zoes enge liggende heft mit Mens Wilams gemeen”21. Deze 
Mens Willemszn was al in 1406 genoemd als de medebezitter 
van dit vierdel veen22. De ook in 1424 als bezitter van de belen-
ding genoemde Mens Willemszn was de vader van Klaas Mens-
zn en zijn broer Gerrit waarvan de abt in 1468 verklaarde dat zij 
hun helft van het in 1464 genoemde veen al eerder aan Dirk van 
Oostrum hadden overgedragen23. Ricout Gerrit Rut gerszn had 
zijn deel van dit halve vierdel veen dus aan de twee zonen van 
Mens Willemszn verkocht en zij hadden het weer overgedaan 
aan Dirk van Oostrum. 
Het is mede om deze gegevens dat Meyns Hilhorst beschouwd 
kan worden als een zoon van Gerrit IV. Zowel het veen dat Ri-
cout Ricoutszn en zijn vrouw aan hun dochter en schoonzoon 
hadden vermaakt als de grond op De Beek waren immers aan 
de kinderen van Geertrude gekomen. De kinderen van Gerrit IV 
bij zijn tweede vrouw Wendelmoet hadden daarop geen recht 
en zij erfden grond die Gerrit IV al voor zijn huwelijk bezat. Over 
Ricout Gerrit Rutgerszn is ook bekend dat hij samen met andere 
mannen uit Soest in 1467 buitenburger van Utrecht werd24. 

Het is merkwaardig dat over de andere zes stukken grond uit 
het testament en over de grond die hun moeder van haar ouders 
bij de Hooiweg kreeg niets wordt teruggevonden bij het bezit 
van Meyns of Ricout. Daarop wordt teruggekomen.

Vermoedelijk heeft Meyns (misschien samen met zijn broer 
Ricout) na het overlijden van Gerrit IV het bedrijf op De Beek 
verpacht25 en werd hij pas in Soest actief na zijn verbanning uit 
Utrecht. Meyns heeft eerst op oudere leeftijd zonen gekregen 
die hem overleefden. Deze zonen heetten Hubert en Gerrit 
(hierna Gerrit V). Vermoedelijk trouwde Meyns twee maal want 
zijn weduwe Margriet trouwde na zijn overlijden met zekere 
Rutger Gijsbertszn en zij zal dus nog relatief jong zijn geweest. 
De in 1502 nog onmondige Gerrit V Meynszn was waarschijnlijk 
Margriets zoon omdat haar tweede man toen als voogd voor 
hem optrad. Door toedoen van Rutger Gijsbertszn kreeg Gerrit 
V toen zeven vierdel dagmaat in leen in de Morschemaat26. Ger-
rit V is dus in of na 1484 geboren. Een noot bij de akte uit 1502 
zegt dat dit goed in handen kwam van zijn broer Hubert ten tijde 
van abt Matheus van Gogh. Deze was abt van 1521 tot 1536. Het 
leen- en tijnsregister uit die periode is verloren gegaan. Hubert 
was ouder dan Gerrit V en daarom vermoedelijk een zoon uit 
het eerste huwelijk van Meyns. Hubert kwam in het bezit van de 
grond op De Beek. 

Over Gerrit V is nog het volgende bekend. Hij werd als een der 
tijnsgenoten genoemd in 151527 en in 1517 trouwde hij met Aleida 
Both Petersdr. Hij gaf haar toen een lijftocht uit al zijn goed te 
Soest dat hem van ouds was aangekomen28. Waaruit dit bezit 
bestond werd echter niet gezegd. In 1520 was Gerrit Hilhorst 
een der Soester schepenen29 en in 1521 eveneens30. In 1525 werd 
hij met drie anderen gemachtigd31 en in 1530 werden een Gerrit 
Hilhorst en drie anderen gemachtigd door de pastoor van Soest 
volgens een verklaring van het gerecht32. In 1536 was hij overle-
den want toen werd zijn weduwe Aleida in het manuaal van het 
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morgengeld opgevoerd als de bezitster van 5 morgen land en 
3 morgen veen. 

Hubert Meynszn en enkele anderen werden in 1521 door de ge-
mene buren van Soest gemachtigd om voor hen op te treden33. 
Volgens het manuaal van het huisgeld van 1525 had Hubert 
toen een huis dat slechts een kwart van een goed huis waard 
was34. Het huis van zijn halfbroer Gerrit V was toen een goed 
huis waard. In april 1529 leende Hubert geld van de procurator 
van het klooster Mariënhof en als onderpand gaf hij daarvoor 
twee veulens. In juni van dat jaar loste hij die lening af35. Hubert 
trouwde met Barbara, de erfdochter van Hendrik Rutgerszn 
de Beer, welk huwelijk omstreeks 1508 zal hebben plaatsge-
vonden, gezien de activiteiten van zijn zoon Meyns II.
Hubert was in 1535 overleden, nadat zijn zoon Meyns II in 1533 
om zijn leen had verzocht. Meyns II Hubertszn was toen mon-
dig, dat wil zeggen, minstens 15 jaar oud, want hij werd toen 
zelf beleend met de helft van het erf Schalbrink36. Vermoe-
delijk was hij echter ouder en is hij omstreeks 1510 geboren. 
Waarschijnlijk moest hij geld lenen om in het bedrijf te investe-
ren, want in 1533 gaf hij een schuldbekentenis37. In 1536 kreeg 
Meyns II een lening van 40 Philips gulden38 en in hetzelfde jaar 
deed hij hulde met de “ledige hant” bij de nieuwe abt39, dat wil 
zeggen, in de abdij te Utrecht erkende hij de abt als heer van 
de zijn grond. Het is bekend met wie Meyns II trouwde. Ook zijn 
talrijke nageslacht is nagenoeg bekend. Voor het doel van dit 
stuk is dat echter niet relevant.

3. Besluit
Het werd duidelijk dat Gerrit IV Rutgerszn van Hilhorst drie 
maal is getrouwd. Twee zonen uit zijn eerste huwelijk waren Ri-
cout en Meyns I. Volgens het in Eemland geldende erfrecht had 
alleen de oudste zoon recht op het verkrijgen van de goederen 
die zijn vader in tijns of in leen hield (z.g. heerlijke goederen). 
Voor vrije goederen gold het aasdomsrecht, dat zegt dat het 

vrije bezit gelijkelijk verdeeld moet worden onder de erfge-
namen. In het testament van Ricout Ricoutszn en zijn vrouw 
werd heerlijk en vrij goed genoemd. De drie akkers op De Beek 
werden immers als vrij goed overgedragen. De overige goe-
deren in het testament waren heerlijk goed. Het goed van de 
Sint-Paulusabdij zou dus moeten overgaan op de oudste zoon 
en het vrije goed op alle erfgenamen. Zoals bleek verkreeg 
Ricout Gerrit Rutgerszn het gedeeld gehouden stuk veen dat 
heerlijk goed was, terwijl het vrije goed op De Beek aan Meyns 
I kwam.
Nu is het merkwaardige dat een van de andere door Ricout 
Ricoutszn en zijn vrouw in 1424 vermaakte goederen, de vier 
schaar weiden die onder nummer (1) zijn genoemd, in 1436 door 
Ricout zelf samen met Herman Gout zijn verkocht40. Herman 
Gout was de vader van de twee mannen die in begin 1424 deze 
vier schaar weiden aan Ricout Ricoutszn hadden verkocht41. Zij 
worden in de boeken van de abdij nadien niet meer genoemd. 
Leefden deze twee mannen niet meer zodat hun vader, als erf-
genaam van zijn zonen, moest deelnemen aan de overdracht 
door Ricout Ricoutszn van dit goed? 
Was Ricouts dochter Geertrude ook overleden zodat hij voor 
haar moest optreden bij de verkoop van deze vier schaar wei-
den? Ook het in 1424 gekochte en in het testament onder (2) 
genoemde goed komt niet voor onder Gerrits latere bezit of 
dat van diens zonen Ricout en Meyns. Hetzelfde geldt voor de 
andere goederen. Er is dus iets gebeurd waardoor Gerrit IV 
noch zijn eerste vrouw dit goed verkregen, zodat het niet bij 
haar zonen terecht kon komen. Haar overlijden op jonge leef-
tijd kan een verklaring zijn voor de verkoop door haar vader en 
Herman Gout van de vier schaar weiden waarop haar kinderen 
rechten zouden kunnen krijgen, namelijk na de dood van hun 
grootouders.

Deze gedachte vindt steun in wat er gebeurde met de kamp 
land die Geertrude in 1424 in tijns had gekregen. Ricout Ri-

4. Stamboom van Meyns I Hilhorst
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coutszn had die in 1420 van Jan Gout en zijn vrouw Armgaard 
Hilhorst gekocht. Zuidwaarts lag toen Jan Walravenszns 
grond en noordwaarts die van Evert vanden Doem42. In 1441 
blijkt dat dit goed niet bij het nageslacht van Geertrude te-
recht kwam want toen kreeg Peter Willemszn het in leen na 
de dood van zijn vader Willem Janszn. Zuidwaarts lag toen, zo-
als in 1420, grond van Jan Walravenszns erven en noordwaarts 
het land van de nakomelingen van Evert vanden Doem43. Er is 
geen akte gevonden waarbij de kamp land in handen kwam 
van Willem Janszn, maar vermoedelijk kocht hij de kamp van 
Ricout Ricoutszn. 

Om het voorgaande is het gerechtvaardigd aan te nemen dat 
Geertrude is overleden voor 1436, het jaar waarin haar vader 
met Herman Gout goed uit het testament verkocht. Omdat 
Gerrit IV volgens het testament slechts recht had op de helft 
van de vermaakte goederen is er kennelijk onderhandeld 
over welke stukken grond uit het testament van 1424 in hun 
geheel naar Gerrit zouden gaan en welke andere grond terug 
zou gaan naar de ouders van zijn vrouw. Dat er goed terug ging 
naar haar ouders werd duidelijk in het voorgaande. 
Het blijkt ook uit het feit dat van de in het testament genoem-
de bezittingen die Meyns en Ricout Hilhorst Gerritszonen ver-
kregen Ricout als de oudere een deel kreeg van het heerlijke 
goed, terwijl het overige (behalve de drie akkers op De Beek) 
ofwel door Ricout Ricoutszn aan derden werd overgedragen 
ofwel niet is teruggevonden. Wanneer Ricout Gerritszn Hil-
horst het in het testament onder (4) genoemde stuk veen ver-
kreeg is onbekend gebleven, maar dat gebeurde vermoedelijk 
in 1463 na het overlijden van zijn vader. Gerrit IV verkreeg na 
de dood van zijn eerste vrouw de drie akkers op De Beek en 
deze konden op zijn jongere zoon Meyns erven. 
De eerder gegeven schattingen van het geboortejaar van 
Meyns I moeten gezien het bovenstaande worden bijgesteld. 
Hij moet omstreeks 1435 zijn geboren, zodat hij bij zijn overlij-
den in 1497 omstreeks 62 jaar oud was.

Conclusie

De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek luiden als volgt: 
(1)  Op basis van de hier gegeven feiten en redeneringen kan 

Meyns I Hilhorst beschouwd worden als een zoon van Ger-
rit Rutgerszn van Hilhorst en 

(2)  hoewel kon worden aangetoond dat Gerrit IV een zoon 
was van Rutger I Gerritszn, niet kon worden vastgesteld 
wie de vader was van Rutger I. Zowel Gerrit I als Gerrit II 
komen daarvoor in aanmerking. 

(3)  Gerrit I Hilhorst is omstreeks 1325 geboren. De meest 
waarschijnlijke samenhangen zijn samengevat in figuur 4. 

Aanhangsel: Bezitswijzigingen op De Beek te Soest

Een deel van de bewijsvoering in dit artikel is gebaseerd op de 
gegevens die hieronder volgen.
 12 mei 1397: Gerrit Haese draagt op een stuk land dat 

“Ghisebert Gheridssoen van Hilhorst” in tijns krijgt. Dit is 
gelegen op “die beke”, boven (hoger gelegen) de Heer van 
Abcoude en beneden (lager gelegen) Willem Heyne44.

Deze grond wordt als belending genoemd in 1407:
 21 december 1407: Willem Heyn Janszn draagt op en Johan 

Walraven krijgt in tijns drie akkers land met huis en hof-
stede te Soest op De Beek, strekkend van de Brink tot de 
Turfweg, oostw. Gijsbert Gerritszn van Hilhorst, westw. 
Willem Jacobszn vanden Doem45. 

In 1420 vindt een grondruil plaats:
 21 september 1420: Jan Willemszn Gout en Armgaard Jan 

Gerritznsdr Hilhorst dragen over een deel van het Over-
veen gelegen te Soest, dat Armgaard was aangekomen 
van haar vaders dood, zuidw. Johan Walraven naast ge-
land en noordwaarts Evert vanden Doem. Dit krijgt Ricout 
Ricoutszn in tijns.

 Op dezelfde dag draagt Ricout Ricoutszn op ten behoe-
ve van Jan Willemszn Gout en Armgaard Jan Gerritznsdr 
Hilhorst drie akkers land op De Beek, opstrekkend van de 
Brink aan de Turfweg, oostw. Gijsbert Gerritszn van Hil-
horst, westw. Willem vanden Doem46.

Vervolgens werd de grond van Willem vanden Doem gesplitst 
en wel zodanig dat Ricout Ricoutszn een deel daarvan ver-
kreeg. Het andere deel werd door Willem vanden Doem ver-
kocht aan Hendrik Schut, die als tegenprestatie een lijftocht 
gaf aan Willems moeder.
 11 december 1421: Hendrik Schut maakt een lijftocht ten 

behoeve van Margriet, de weduwe van Jacob vanden 
Doem, en zijn dochter Geertrude uit een hofstede met een 
stuk land gelegen van de Brink tot de Turfweg, landwaarts 
de Heer van Abcoude en zeewaarts Ricout Ricoutszn47.

Dit laatste was dus het deel dat Ricout Ricoutszn had verkre-
gen. In 1438 verkocht Hendrik Schut zijn hofstede:
 6 juni 1438: Na opdracht door Dirk Schut krijgt Tyman Gij-

zen in leen een hofstede met een stuk land, land waarts de 
heer van Abcoude, strekkend van de Brink aan de Turf-
weg, zeewaarts Ricout Ricoutszn48.

Zeewaarts moet begrepen worden als oostwaarts, omdat de 
grond hier naar de Eem afhelt.
In 1424 blijkt dat Gerrit Rutgerszn van Hilhorst getrouwd was 
met Geertrude, een dochter van Ricout Ricoutszn en Liesbeth 
van Baern. Zij dragen een stuk grond over aan hun dochter en 
ook vermaken ze acht andere stukken grond “in rechter me-
degaven” aan Gerrit Rutgerszn van Hilhorst en zijn vrouw. De 
overdracht van die grond zou dus pas na de dood van Ricout 
Ricoutszn en zijn vrouw kunnen plaatsvinden. Van deze acht 
stukken grond lagen er twee op De Beek en een daarvan be-
paalt mede het antwoord op de vraag wie de vader was van 
Meyns Hilhorst.
 9 september 1424: Ricout Ricoutszn maakte samen met 

zijn vrouw Liesbeth Hendrik van Baernsdr “die rechte na-
hant van die helft onder hoer beyden van desen goeden 
hiernae bescr.” onder meer: (1) vier akkers liggende voor 
Schiltes hofstede, neerstrekkend van de Turfweg tot aan 
de Middelsloot, westwaarts Dirk Meus en oostwaarts Ri-
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cout Ricoutszn zelf en (2) drie akkers land waar Ricout nu 
op zit, van de Brink strekkend tot aan de Turfweg, oost-
waarts Gerrit Willemszn, westwaarts Hein Schut49.

Het stuk grond onder (2) wordt hierna gevolgd. De westwaart-
se belending ervan is bekend uit de bovengegeven verlening 
op 11 december 1421. De oostwaartse belending wordt in 1441 
getranspor teerd:
 21 september 1441: Mens Gerrit Willemznsdr Gout en 

Klaas Gosen haar gekozen voogd dragen op drie akker 
land gelegen op De Beek, met alle getimmerte dat er op 
staat, oostwaarts Johan Janszn Gout met “Gerrit Haesse-
nacker”, westwaarts Ricout Ricoutszn. Een later gemaak-
te aantekening bij de akte luidt: “Dit heft Goede Henrics”50.

Gerrit Haesse is bekend als degene die in 1397 de oostwaart-
se belending van dit stuk grond aan Gijsbert Gerritzn Hilhorst 
had verkocht. Het stuk grond dat op 21 september 1441 werd 
getrans porteerd is binnen enkele jaren minstens twee maal 
overgedragen. Een van die overdrachten, namelijk die aan 
Gerrit van Bemmael, is niet gevonden. In 1445 vond de tweede 
overdracht plaats:
 25 augustus 1445: Gerrit van Bemmael en zijn vrouw Alei-

da dragen onder meer op drie akker land gelegen op De 
Beek, met alle getimmerte dat daar op staat, strekkend 
van de Brink aan de Turfweg, oostwaarts Johan Janszn 
Gout met Gerrit Haessenakker en westwaarts Ricout 
Ricoutszn, welke Goede Hendrikszn vervolgens in tijns 
krijgt51. 

Goede Hendrikszn heeft dit goed niet voor lange tijd behou-
den, want al in 1453 wordt ge schreven:
 15 mei 1453: Goede Hendrikszn draagt op en Hendrik Gijs-

bertszn Ketelaer krijgt in tijns drie akkers land op De Beek 
strekkend van de Brink aan de Turfweg, oostwaarts Johan 
Janszn Gout met Gerrit Haessenakker, westwaarts Ri-
cout Ricoutszn52.

Het ging hier ongetwijfeld om een zekerheidsstelling in ver-
band met een lening, want in 1460 draagt Goede Hendrikszn 
deze drie akkers opnieuw over en nu voorgoed.
 21 november 1460: Goede Hendrikszn draagt op drie 

akkers land op de Beek strekkend van de Brink aan de 
Turfweg, oostwaarts Lodewijk Albertszn erfgenamen en 
westwaarts Gerrit Hilhorst. Gerbrant Peterszn en zijn 
vrouw Ave krijgen dit in erftijns. Een noot in de marge 
zegt: “Dit heft ontf. Jacob Janszn”53. 

De bij deze overdracht genoemde westelijke belending is 
het stuk grond waarvan Ricout Ricoutszn in 1424 de nahand 
vermaakte aan Gerrit Rutgerszn van Hilhorst en zijn vrouw. 
Wanneer Ricout Ricoutszn is overleden is niet bekend, maar 
kennelijk is een deel van de goederen genoemd in Ricouts 
testament bij Gerrit Rutgerszn terecht gekomen. Zoals in de 
hoofdtekst bleek kwam de helft van een vierdel veen terecht 
bij Gerrits zoon Ricout.
In 1483 wordt de grond waarop Ricout Ricoutszn had gezeten, 
en die inmiddels van Gerrit Rutgerszns erfgenamen was, nog-
maals genoemd:
 25 oktober 1483: Evertgen Jan Evertszndr, weduwe van 

Jan Stoep vermaakt bij testament aan haar kinderen Klaas 
en Liesbeth ieder de helft van een hofstede met de helft 
van een stuk land strekkend van de Brink tot de Turfweg, 
zeewaarts Ricout Ricoutszn naastgeland en landwaarts 
de heren van Abcoude wat leengoed is54.

Een andere zoon van Jan Stoep komt naar voren in 1492 in een 
akte waarin ook Meyns Hilhorst als bezitter van grond op De 
Beek wordt vermeld:
 11 januari 1492: Gijsbert Janszn Stoep draagt op de helft on-

derdeeld van een hofstede met een stuk land, oostwaarts 
Meyns Hilhorst en noordwaarts Peter Gijsbertszns erfge-
namen, strekkend van de Brink tot de Turfweg. Dit krijgt 
Jan Gerritszn in leen. Een aantekening bij de akte luidt: Nu 
Willem Schade Beerntszn55.

Dit bezit wordt vijf jaar later aan de abt van de Sint-Paulusabdij 
opgedragen, maar niet op dezelfde dag aan een ander getrans-
porteerd. Het is niet duidelijk wat hiervan de achtergrond is.
 21 juli 1497: Jan Gerritszn draagt op de rechte helft van een 

hofstede met een stuk land strekkend van de Brink aan de 
Turfweg, oostwaarts naastgeland Meyns Hilhorst, noord-
waarts de erfgenamen van Peter Gijsbertszn.

Bijna een jaar later wordt de aantekening uit1492 bewaarheid:
 11 juli 1498: Binnen jaar en dag na de dood van zijn vader 

komt Willem Beerntszn Schade bij de abt en deze verleent 
hem het op 21 juli 1497 vermelde goed56.

Een half jaar eerder was Meyns Hilhorst al overleden. Dit blijkt 
uit de volgende akte:
 6 januari 1498: Peter Gerbrantszn droeg op de tijnsweer 

van 2 goede gouden guldens als rente uit de rechte helft 
van het erf met getimmerte gelegen te Soest gemeen 
en onderdeeld met zijn moeder Aaf, alwaar Peter nu op 
woont, strekkend van de Brink aan de Achterweg, ook ge-
naamd Turfweg, oostwaarts Klaas Lodewijkszn en west-
waarts de erfgenamen van Meyns Hilhorst57.

De grond die oostelijk van het bezit van de overleden Meyns Hil-
horst lag wordt later in het jaar weer genoemd:
 4 oktober 1498: Ave Gerbrant Petersweduwe draagt op 

de helft van een erf met alles wat er op staat, wat zij ge-
meen houdende is met haar zoon Peter en dat strekt van 
de Brink tot de Achterweg, oostwaarts Klaas Lodewijkszn 
en westwaarts Meyns Hilhorsts erfgenamen. Deze helft 
krijgt Jacob Janszn te Baarn in tijns op voorwaarde dat 
hij Ave gedurende vier jaar 8 Philippusgulden jaarlijks zal 
betalen. Een noot hierbij luidt: Habet (bezit) Rutger Gijs-
bertszn58.

Een maand later, op 7 december 1498 verkoopt ook Peter Ger-
brantszn zijn helft aan Jacob Janszn. De belendingen zijn dan 
gelijk. Ook nu staat bij de akte dat Rutger Gijsbertszn deze helft 
heeft verworven59. Jacob Janszn verkoopt de grond al in 1504.
 2 oktober 1504: Jacob Janszn* draagt op voor onze mannen 

in absentie van tijnsgenoten, het gehele erf met “timme-
ringhe” daarop staande en gelegen te Soest - strekken-
de van de Soest brink tot aan de Achterweg, oostwaarts 
Clais Loich en westwaarts Mens Hilhorst erfgenamen** 
een tijnsgoed van de St-Paulusabdij zoals Ave Peter Ger-
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brantszns “wedue ende Peter Gerbrantszn hoir soen van 
onser abdien te houden plachten”. De abt geeft dit in on-
versterfelijke erftijns aan Rutger Gijsbertszn en Margriet 
zijn huisvrouw, elk de rechte helft, iedere helft te vertijnsen 
met een oude vlaamsche grote in onze hof te Eminclaer bij 
Amersfoort op Sint-Willibrordsdag.

 Noten: * Jacob Janszns brieven staan op fol 85. **: Gijsbert 
Hendrikszn heeft de helft opgedragen tot behoef van Rut-
ger Dyrickssn en Geertruyt Hubertsdr, zijn moeder. ***: 
Margriets helft hebben Dirck Evertszn en Geertgen zijn 
vrouw ontvangen, zie boek Gerardi de nova ecclesia fo 77.’ 
In ander handschrift onder de akte: “Uyt Margrieten helft 
heeft Geertgen Hubert Hilhorst dochter 4 Carolusgulden 
siaers losrenten ut in libro abt Ger de Nov Eccl fol. xliii”60.

Nu volgt weer een akte betreffende de grond ten westen van de 
drie akkers van Meyns:
 26 maart 1512: Lucy Willem Beernts Scaydr krijgt in leen na 

de dood van haar vader de rechte helft onderdeeld van een 
hofstede en een stuk land, oostw. Mens Hilhorst, noordw. 
Peter Gijsbertszn erfgen., strekkend van de brink aan de 
Turfweg, zoals Willem Beerntszn dit in leen had gehouden. 
Noot 1: Op 22 januari 1527 doet haar man Morre Gijsbertszn 
hulde voor haar. Noot 2: “Die wederhelft heeft Neeltgen Jan 
Stuepen dr ut infr fol 190”61.

Beide voetnoten bij deze akte blijken juist te zijn.
 11 augustus 1516: Neelgen Jan Stuependr en Volkens van 

Isselts vrouw verzocht binnen jaar en dag na de dood van 
zus Liesbeth de helft van een hofstede en een stuk land 
te Soest, zeew. Ricout Ricoutszn en landw. de heer van 
Abcoude, strekkend van de brink tot de Turfweg. Zij krijgt 
dit in leen. Haar man huldt. Noot 1: “de andere helft hieroff 
heeft Lucy Willem Beerntsdr, ut fol 164”62.

 22 januari 1527: Een hofstede en een stuk land gelegen te 
Soest, oostw. Meyns Hilhorst en noordw. Peter Gijsberts 
erfgenamen, strekkende van de brink aan de Turfweg 
wordt op deze dag opgedragen door Lucie de vrouw van 
Mor Gijsbertszn, waarna Gerrit Germanszn en zijn vrouw 
Geertgen die in tijns krijgen63. 

De moeder van Gerrit Meynszn bekommert zich om de buiten-
echtelijke dochter van Hubert en geeft haar een Sinterklaasca-
deau:
 5 december 1536: Margriet, de vrouw van Rutger Gijsberts, 

draagt over aan Geertgen, de natuurlijke dr van Hubert Hil-
horst, een erfrente uit de helft van een erf dat voornoemd 
echtpaar geheel van de abdij in leen houdt, en dat gelegen 
is te Soest, van de Soesterbrink tot de Achterweg toe, 
oostw. Claes Loich, westwaarts Meyns Hilhorst erfgena-
men64. 

Na de dood van Margriet krijgt Meyns II nu ook recht op grond 
op De Beek:
 31 december 1540: Meyns Hubertszn Hilhorst heeft opge-

dragen de helft van het hele erf en het getimmerte daarop 
te Soest, gelegen van de Soesterbrink tot de Achterweg 
toe, westw. belend door Meyns Hilhorst erfgenamen en 
waarvan Rutger Gijsbertszn de wederhelft heeft, hetgeen 

een tijnsgoed is van de abdij, en dat Meyns aanbestorven 
is na de dood van Margriet, zijn grootmoeder, die de huis-
vrouw was van Rutger Gijsbertszn. Dit krijgen in tins Dirck 
Elbertszn en Geertgen zijn vrouw65. 

Acht jaar later wordt vastgelegd wat westelijk van de drie ak-
kers al bestond:
 10 maart 1548: Gerrit Tymans ontvangt de rechte helft 

onderdeeld van een hofstede en een stuk land, gelegen 
te Soest, oostw. Meyns Hilhorst, noordw. Peter Gijsberts 
erfgen., strekkend van de Brink aan de Turfweg, zoals Ger-
rit Hermans en Gerritgen zijn vrouw dit bij transport van 
Lucya, Gijsbert Mors vrouw dit van abt van Gogh op 22 ja-
nuari 1527 in leen hadden gekregen, te houden Gerrit en zijn 
nakomelingen als erfleen, welk voorschreven goed Tyman 
Claes Loichszn zaliger, Gerrit Tymans vader in zijn leven tot 
behoef van zijn zoon Gerrit van Gerrit Hermans en Gerrit-
gen gekocht en betaald had, zoals Cornelis Jans erfgenaam 
en leenvolger van Gerrit Hermans zijn oom en Gerytgen de 
weduwe van Gerrit Germanszn beleden. De brief van Ger-
rit Hermans en Gerritgen zal men vinden in boek Van Gogh 
fol 4566. (Dit boek is verloren gegaan)

 7 december 1549: Gerrit Tymanszn draagt op de rechte 
helft onderdeeld van een hofstede en een stuk land, oostw. 
Meyns Hilhorst, noordw. Peter Gijsbertszn erfgen., strek-
kend van de Brink tot aan de Turfweg te Soest. Dit krijgt in 
leen Gijsbert Thoenis tot behoef van zijn zoon Dirk. Noot: 
Nu Peter Bartholomeus Gerritszn67.

Dirk Ricoutszn, de zoon van Ricout Willemszn, heeft schijnbaar 
een lening aan Dirk Elbertszn gegeven.
 23 september 1559: Dirk Elberts en Geertgen zijn vrouw 

droegen op de tijnsweer van 12 Carolus gulden per jaar 
erfrente, iedere gulden gerekend op 20 “gefalueerde” 
brabantse stuivers, uit de rechte helft van het erf gelegen 
te Soest, strekkende van de Soesterbrink aan de Achter-
weg toe, oostw. Claes Loechszn of zijn rechtsopvolger, en 
westw Meyns Hilhorst erfgen. Hendrik Gijsbertszn heeft 
de wederhelft. Vervolgens geeft de abt deze tijnsweer aan 
Cornelis Rijkszn, onder meer op voorwaarde dat Dirk of 
Geertgen deze erfrente altijd mogen aflossen met 204 Ca-
rolusgulden. Cornelis heeft het recht de erfrente aan het 
goed te mogen uitpanden68. 

Oetgen de Bruyne was de weduwe van Meyns II en zij hertrouw-
de met Arnd Peters. Het is niet bekend waar dit stuk grond lag 
omdat de omschrijving niet erg duidelijk is. Wellicht is dit de 
grond die in eerdere omschrijvingen als noordelijk van de drie 
akkers gelegen wordt genoemd. Van belang is dat deze grond in 
“vrije eigendom” wordt bezeten en daarom ook voor het gerecht 
van Soest werd overgedragen.
 30 oktober 1561: Claes Reyerszn draagt over aan Aert Pe-

terszn en Oetgen zijn vrouw de vrije eigendom van circa 
3,5 morgen land, strekkend van de Baarnweg tot aan het 
Soesterhard, erfgen. Meyns Huberts aan de ene kant, aan 
de andere Rutger Hermanszn. Zij maken dit stuk grond aan 
hun kinderen Marytgen en Petergen. Claes “vrijwaerdt” dit 
volgens “erfkooprecht”. Present Hubert Thoenis schout, 
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Gerbert Aerts, Gijsbert Rutgerszn, Gijsbert Tymanszn en 
Jan de Bruyn schepenen69.

Uit de hierna volgende akten blijkt dat er veel wijzigingen in be-
zit op De Beek waren. Een gevolg van de onrustige tijden?
 22 maart 1564: Claes Jansz droeg op een halve hofstede 

met de helft van een stuk land gelegen in Soestkerspel, 
zeew. Meyns Hubertszns nakomelngen en landw. Eelgis 
van Wee te Amersfoort, strekkend van de brink aan de 
Turfweg, zoals Claes deze van de abdij in leen had. Vervol-
gens kreeg Geerlof Staell Peterszn dit in erfleen met als 
voorwaarde dat het na zijn dood zal erven op Stijntgen zijn 
dochter die hij heeft bij Emma Wouter Jansdr zijn vrouw70. 

De andere helft wordt vier jaar later overgedragen:
 9 januari 1568: Dirk Gijsbert Toeniszn draagt op de rech-

te helft onderdeeld van een hofstede en een stuk land te 

Noten
HUA = Het Utrechts Archief
KKK = Inventaris van de Archieven van 

de Kleine Kapittelen en Kloosters 

1 HUA, KKK 387: p 262.
2 HUA, KKK 387: p 263.
3 De belendingen van dit half 

vierdel werden niet gegeven.
4 HUA, KKK 387: p 256.
5 HUA, KKK 403: fol. 4.
6 HUA, KKK 387: p 149. Dit betekent 

geenszins dat het goed van Gerrit 
nabij Amersfoort lag. Het bete-
kent slechts dat Gerrits goed viel 
onder de tijnshof van de St-Pau-
lusabdij nabij Amersfoort, dat wil 
zeggen, de Oude Hoeve van de 
abdij in het gerecht van Emiclaer. 
Zie hierover Jan H.M. Hilhorst, 
De Oude Hoef of de Tijnshof van 
de Sint-Paulusabdij te Emiclaer, 
Flehite, 26, nr 3-4, september 
1999: pp 38-41 en C.J.C. Broer, 
Uniek in de Stad, Utrecht, 2000.

7 HUA, KKK 505-3: fol. 131v.
8 “Dit goet is koermedich ende Ae-

rnt Rutger Gerritsnsn possessor 
dictose bonorum gaff domino 
abbati voer den overleden koerd 
4 horntgen gulden ende dit goet 
blieft voert koermedich pro futu-
ris temporibus. Actum presenti 
domino abbati ... anno 1503”. Er 
onder staat: “Mo het dit goet 
Rutger Gerrit Rutgerssn. Nunc 
anno 1501 Aernt Rutger Gerrits”. 
(HUA, KKK 505-3: fol. 434).

9 Van dit stuk grond wordt bij de 
verkoop gezegd: vanouds ge-
naamd het Schaapstuk, groot ca 
4 schepel, gelegen op de Soester 
eng, aan de Schaapweg, die aldaar 
ten noorden loopt, ten zuiden de 
koopster, ten westen de Baarn-
weg, ten oosten het Meulenpad 
“alome naestgelant alse gelegen 
sijn”, onbelast, behalve drie heer-
gelden “die daer jaerliks uit gaan”, 
voor een bedrag van 400 gulden 
(HUA, Rechterlijke Archieven 

1176-1: fol. 171 r&v).
10 HUA, KKK 505-3: fol. 173r en v.
11 HUA, KKK 505-4: fol. 261v-262r.
12 AE, Der Armen Poth: map 259.
13 HUA, RA 1143: fol. 67.
14 HUA, Staten Archief 51: fol. 29.
15 HUA, Stadsarchief I: Raadsdage-

lijks Boek 1475-1481: fol. 170.
16 HUA, Stadsarchief I: Raadsdage-

lijks Boek 1483-88: fol. 147v.
17 Die overval had plaats tegen het 

einde van de Utrechtse burger-
oorlog die in 1481 was begonnen.

18 HUA, Bisschoppelijk Archief 202: 
fol. 352v.

19 HUA, Stadsarchief 13: 1468, fol. 
187v.

20 ?/?/1464: Willem van Doem 
draagt op de helft van vier mor-
gen veenland in Soestveen waar-
van Ricout Gerrit Rutgersznzn de 
wederhelft heeft, zonnewaarts 
Lambert Pijl en zeewaarts Dirk 
van Oestrum naastgeland. Dit 
kreeg Dirk van Oestrum in leen. 
(HUA, KKK 505-3: fol. 174). Dit 
veen was dus wel van de abdij.

21 HUA, KKK 387: 256. Ricout 
Ricoutszn had een deel van de 
grond op De Beek verkregen van 
een lid van de familie Vanden 
Doem, zodat het redelijk is te 
vermoeden dat deze de andere 
helft van dit vierdel veen bezat, 
waarvan het op Willem vanden 
Doem kwam.

22 HUA, KKK 505-1: fol. 156r. 
23 1 juni 1468: Dirk van Oestrum 

droeg op vier morgen veen 
onderdeeld gelegen in Soestveen, 
waarvan Willem van Doem in 
voortijden aan Dirk de helft heeft 
overgedragen, en waarvan Claes 
Meeus en Gerrit Meeus gebroe-
ders “in voirtiden” de andere twee 
morgen voor de abt overgedragen 
hebben, zonnew. Lambert Pijl, 
zeew. Dirk van Oistrum. Voorts 
droeg Dirc op een vierdel veen, 
zeew. Hendrik Noete erfgen., 
landw. Jacob vanden Doem, 

zoals Claes, de vader van Dirk dit 
ontvangen had. Vervolgens kreeg 
Dirk deze 8 morgen in leen. (HUA, 
KKK 505-3: fol. 183v, 184r). 

24 HUA, Stadsarchief, Buurspraak-
boek 16: 1467 fol. 84v.

25 In 1446 was tenminste 2,5 morgen 
van het bouwland van 7 morgen 
van Gerrit Hilhorst verpacht aan 
Jan Stoep Janszn. HUA, Statenar-
chief Landsheerlijke Tijd (SALT) 
332: fol 145.

26 19 februari 1502: Rutger Gijs-
bertszn krijgt in leen tot behoef 
van Gerrit Hilhorst 7 vierdel 
dachmaet lants in Morsselen-
maet, waarmee gemeen ligt 
Aleida Gijsbert Gijsbertsznsdr 
met 5 vierdel dachmaet, zonnew. 
Cornelis Willemszn Bossen met 
Gijsbert Willemszn en westw. 
“Alijt voorscr”. Dit krijgt Gerrit 
Hilhorst in onversterfelijk erfleen. 
Rutger Gijsbertszn doet hulde 
voor hem. Noot: Huypert fr ejus 
(dwz Hubert zijn broer) libr van 
Gogh. (KKK 505-4: fol 159).

27 HUA, KKK 499Ch.
28 HUA, KKK 505-4: fol. 239v. 
29 AE,PBG: map 295. Hij zegelt met 

een wapen als Hogherhorst.
30 HUA, RA 1143: fol. 139r.
31 HUA, RA 1143: fol. ?.
32 HUA, RA 1143: fol. 113v.
33 HUA, RA 1143: fol. 41v.
34 HUA, Staten Archief 54.
35 HUA, RA 1143: fol. 83v.
36 HUA, KKK 505-5: fol. 197. De 

mondige leeftijd van 15 jaar was in 
maart 1530 ingevoerd door Karel 
V.

37 HUA, RA 1143: fol. 114r.
38 HUA, RA 1143: fol. 112v-113r. 
39 HUA, KKK 505-5: fol. 53v.
40 4 april 1436: Ricout Ricoutszn 

en Herman Gout dragen op ten 
behoeve van Ricout Willamszn 
vier schaar weiden gelegen in 
Kriexcamp, zonnew. Otte vanden 
Doem, noordw. de Heren van 
Vredendael, hetgeen Ricout 

Willamszn in erfleen krijgt. (HUA, 
KKK 505-3: fol. 66r&v). 

41 2 januari 1424: Hendrik van Baarn 
en Gerrit die Ruse, zonen van 
Herman Gout, dragen op: 1. vier 
schaar weiden in Kriexcamp, 
zuidw. Evert van Doem, noordw. 
het godshuis van Vredendael; 2. 
een stuk land op de Beek, neer-
waarts strekkend van de Turfweg 
tot aan de middelsloot, oostw. 
Ricout Ricoutszn, westw. Dirc 
Meus. Dit krijgt Ricout Ricoutszn 
in tijns voor vier penningen goed 
geld te betalen op Eminclaer. 
(HUA, KKK 505-3: fol. 286). 

42 HUA, KKK 505-1: fol. 381.
43 HUA, KKK 505-3: fol. 137v-138r.
44 HUA, KKK 505-1: fol. 153v.
45 HUA, KKK 505-1: fol. 264v.
46 HUA KKK 505-1: fol. 381.
47 HUA KKK 50503: fol. 281r en v.
48 HUA KKK 505-2: fol. 205v.
49 HUA KKK 387: p. 256.
50 HUA KKK 505-3: fol. 287v en 288r. 
51 HUA KKK 505-3: fol. 289v-290r.
52 HUA KKK 505-2: fol. 224r en v.
53 HUA KKK 505-3: fol. 292v en 293r.
54 HUA KKK 505-3: fol. 473r.
55 HUA KKK 505-4: fol. 79v.
56 HUA KKK 505-4: fol. 67v-68r.
57 HUA KKK 505-4: fol. 109.
58 HUA KKK 505-4: fol. 130r en v.
59 HUA KKK 505-4: fol. 130v-131r.
60 HUA, KKK 505-4: fol. 144.
61 HUA, KKK 505-4: fol. 209v.
62 HUA, KKK505-4: fol. 235v.
63 HUA, KKK 505-4: fol. 231v
64 HUA, KKK 505-5: fol. 43 oud.
65 HUA, KKK 505-5: fol. 77v. 
66 HUA, KKK 505-5: fol. 231r en v.
67 HUA, KKK 505-5: fol. 231v.
68 HUA, KKK 505-5: fol. 380v-381r.
69 HUA, RA 1144-1.
70 HUA, KKK 505-5: fol. 443v.
71 HUA, KKK 505-5: fol. 498r.
72 HUA, KKK 505-6: fol. 2. 

Soest, oostw. Barbara Meyns Hilhorstdr, westw. Eelgis van 
Wede te Amersfoort, strekkend van de brink tot aan de 
Turfweg, en waarvan de wederhelft in handen is van Geer-
lof Stael Peterszn. Dit krijgt in leen Peter, de onmondige 
zoon van Bartholomeus Gerritszn71. 

Ook oude belendingen spelen nog een rol, zoals hierna blijkt:
 20 oktober 1574: Gijsbert Hendrikszn draagt op de helft 

van het gehele erf met getimmerte, strekkende van de 
Soester brink tot aan de Achterweg, oostw. Claes Loichszn 
en westw. Meins Hilhorst erfgen., waarvan Rutger Dirkszn 
en Geertgen Hubertsdr de wederhelft van de abdij in tijns 
hebben, ten gunste van Rutger Dirkszn en Geertruit Hu-
bertsdr zijn moeder. Zij krijgen dit in erftijns, te vertijnsen 
jaarlijks op Sint Willibrordsdag op de hof te Eminclaer met 
een Vlaams groot72. 
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Met deel 2 van de derde aflevering in deze serie Op het slechte pad, wordt het 
Hoogduits-joodse gezin van Emanuel Levie en zijn vrouw Sara afgerond. Zoals we 
in het eerste deel al aangaven woonde het gezin in het laatste kwart van de acht-
tiende eeuw in Amsterdam. De oudste dochter vertrok naar Dordrecht en de zoon 
vertrok naar Rotterdam. Over hen en hun nageslacht is in deel 1 uitvoerig geschre-
ven. De jongste dochter Keetje Emanuel Levie (circa 1782-1848) bleef echter in 
Amsterdam wonen. En over haar en haar kinderen gaat deze aflevering.

Op het slechte pad

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

HARMEN SNEL

1. College Zeemanshoop aan de Prins Hendrikkade, waar Selly Arons en haar moeder regelmatig om steun verzochten (Coll. Beeldbank SAA)

Deel 2: Keetje, dochter van Emanuel Levie, en haar kinderen
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Keetje, weliswaar nooit veroordeeld tot een gevangenis-
straf, was meer ‘gelegenheidsgeefster’. Zij runde tientallen 
jaren een tapperij annex bordeel en kreeg alle zakkenrollers 
van naam over de vloer. Haar dochter Selly (1803-1836) had 
een kortstondige relatie met de in aflevering 2 beschre-
ven zakkenroller Albert Houtslag en haar twee zoons Aron 
(1805-1871) en Sjewach (1807-1859) emigreerden na de dood 
van hun moeder naar Amerika.

Keetje Emanuel Levie alias Cornelia Kramer 

Keetje Emanuel Levie werd geboren in Amsterdam om-
streeks 1782 als jongste kind van Emanuel Levie en zijn 
vrouw Sara. Mogelijk was zij iets ouder, hoewel zij opgaf 
twintig jaar oud te zijn bij haar ondertrouw in 1802 met Ja-
cob Arons.
Jacob Arons was al behoorlijk op leeftijd toen hij trouwde 
met de 20-jarige Keetje. Hoewel hij bij zijn ondertrouw op-
gaf 35 jaar oud te zijn, kunnen we daar gerust minstens tien 
jaar bij optellen. Zijn vader stond bekend onder de toena-
men Pruikemaker en Pipa, maar die namen heeft Jacob nooit 
gebruikt. Wat hij in de jaren voor zijn huwelijk heeft gedaan, 
blijft onduidelijk. Mogelijk heeft hij een tijd in Engeland ge-
woond. Bij het verhoor van Ephraim Levie Groen in 1792 werd 
namelijk een zwager Jacob Engelsman opgevoerd. Ephraim 
had zes broers, maar geen zussen. Ephraim’s echtgenote 
Eva Arons Pipa had twee zussen en een broer. De twee zus-
sen waren getrouwd met Ephraim’s broer Salomon en met 
Eliazer Simon Levie Smaje. Blijft over nog één zwager, na-
melijk Jacob Arons. En die kan vanwege een langdurig ver-
blijf in Engeland best met de toenaam Engelsman bekend 
zijn geweest.1

In elk geval was Jacob in 1792 en daarna woonachtig in Am-
sterdam. In 1802 woonde hij aan het Weesperveld tegenover 
het Werkhuis. Op 3 februari 1812 nam hij voor zichzelf en zijn 
drie kinderen de achternaam Arons aan. Vanaf dat moment 
komt hij voor als tapper en woonde met zijn gezin respectie-
velijk in de Zandstraat (1812), Kerkstraat (1815), Barberstraat 
(1816), Bezijden de Grote Hal (1820), Reguliersbreestraat 
(1820), Eerste Hoogstraat (1820), O.Z. Achterburgwal (1821) 
en vanaf 1823 in de Oude Zijds Kapelsteeg. 
Wat vanaf 1815 opvalt aan deze adressen is dat het gezin 
Arons steeds verder uit de traditionele joodse buurt kwa-
men te wonen. En dus als joodse familie, tussen de christe-
nen, steeds minder kon terugvallen op hun eigen geloofs-
genoten. Of deze keuze een bewuste was, laat ik in hier in 
het midden. Het is wel zo, dat meerdere joodse gezinnen na 
de burgerlijke gelijkstelling in 1796 de joodse wijk verlieten. 
Het waren er niet veel, maar het zou interessant kunnen zijn 
om de redenen voor deze ‘mini-migratie’ te onderzoeken. 
In het laatste jaar van zijn leven woonde Jacob gescheiden 
van zijn vrouw. In het begin van 1829 woonde hij in de Lange 
Niezel en hij overleed eind 1829 in de Joden Houttuinen en 
werd begraven te Zeeburg.

Keetje de tapster
Op 6 oktober 1814 werd Keetje Arons ingeschreven in het 
Stamboek D van het Nieuwe Werkhuis. Dit register bevat 
geen opgaven, hoewel in de inventaris van dit archief gesugge-
reerd, van in het Nieuwe Werkhuis verblijvende personen. Het 
is daarentegen een belastingregister. Het Nieuwe Werkhuis 
ontving de gelden die mensen moesten betalen die publieke-
lijk wijn, bier of tabak verkochten of een drooggasterij hielden. 
Het is dus vooral een register waarin tappers worden ver-
meld. Keetje staat vermeld als belastingplichtig vanwege haar 
drooggasterij, een lokaal waar naast gedronken ook gegeten 
moest worden. En dat is enigszins vreemd, aangezien haar 
echtgenoot Jacob Arons al in 1812 als tapper vermeld wordt en 
hij niet in de registers voorkomt.2 

Keetje Tippel?

Voor Samuel Wiselius Iperusz., directeur van politie, versche-
nen op 21 mei 1815 Bartha Maria Verbuijs, geboren te ’s-Gra-
venhage en vijftien jaar oud, Maria Koning, echtgenote van Jan 
Sacqui en wonende op de Prinsengracht bij de Leidsestraat, en 
Catharina Mockaart, echtgenote van Gerrit Rens, wonende op 
de Nieuwe Zijds Achterburgwal bij de Hoogstraat. Bartha ver-
klaarde dat zij ongeveer twee maanden eerder door haar oud-
ste zuster was gebracht bij Maria Koning, die in haar woning 
een zogenaamd ‘stil huis’ hield. 
Zij werd door haar zus aldaar aangeboden als ‘meisje van ver-
maak’, voor een som van veertig gulden. Toen aan Bartha ge-
vraagd werd of zij nog maagd was, wat zij bevestigde, kreeg 
haar zus van Maria te horen dat zo lang Bartha nog maagd 
was, zij in geen enkel ‘stil huis’ kon worden aangenomen. 
Daarna heeft haar zus, door de besteedster voor lichte vrou-
wen Sara Pannekoek in te schakelen, er voor gezorgd dat een 
mogelijkheid werd geschapen Bartha te laten ontmaagden 
in het huis van Keetje Arons, echtgenote van Jacob Arons, in 
de Kerkstraat. De precieze datum waarop dat gebeurd was, 
wist Bartha niet meer, maar op die dag trof zij in het huis van 
Keetje Arons twee Portugees-Joodse heren, die zich uitga-
ven voor Medisch Doctor en apotheker. Afgesproken werd 
dat de apotheker Bartha zou ontmaagden en haar daarvoor 
vijf gulden zou geven. 
Nadat Bartha ongeveer een half uur met de apotheker in bed 
gelegen had, stelde deze voor dat zij nu zou slapen met zijn 
vriend de dokter, die tijdens de ontmaagding in het vertrek 
aanwezig was gebleven. Bartha weigerde, waarop de apo-
theker dreigde dat zij dan de beloofde vijf gulden niet zou 
krijgen. Daarop greep de dokter haar aan, gooide haar met 
geweld op het bed en stond op het punt haar te verkrachten 
toen haar zus, gealarmeerd door Bartha’s geschreeuw, bin-
nenkwam. 
Nadat haar zuster Bartha had ontzet, had haar zus de beide 
heren te kennen gegeven dat Bartha ‘wel voor één heer, maar 
niet voor hen beiden daar gekomen was’. De apotheker be-
taalde daarop vijf gulden aan de zus van Bartha. Een gulden 
was bestemd voor Keetje Arons, als betaling voor de vrijheid 
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die zij in haar kamer verleend had, een gulden was voor de 
besteedster, de overige drie gulden hield Bartha’s zus onder 
zich. De volgende dag bracht haar zus Bartha opnieuw naar 
Maria Koning, die haar ‘kocht’ voor tien gulden, haar behoor-
lijk kleedde en enig linnengoed gaf. Daaropvolgend bracht 
Maria haar naar Catharina Mockaart, die ook een ‘stil huis’ 
hield, en Bartha overdeed voor 35 gulden. Bartha bleef als 
‘meisje van vermaak’ in dit huis tot zij op 13 mei 1815 door de 
politie uit het bewuste huis werd gehaald. 

Maria Koning bevestigde de verklaring van Bartha in grote 
lijnen, maar gaf op enige punten nog extra uitleg. Zo had zij 
Bartha alleen aangenomen omdat het meisje zo huilde en 
aangaf dat als Maria haar niet wilde nemen, men haar zou 
verkopen in een speelhuis. Nadat Bartha enige dagen in haar 
huis had verbleven, kwam Maria er achter dat de zus Bartha 
probeerde over te halen het huis te verlaten, voorgevende 
dat als zij samen een licht leven zouden leiden, ze ook meer 
zouden verdienen. 
Daarop had Maria Bartha naar Catharina Mockaart ge-
bracht, die het verhaal ook in grote lijnen bevestigde. Alleen 
had Catharina gehoord, toen Bartha nog maar net bij haar 
verbleef, dat langslopende kinderen riepen ‘Bartje is voor 
de duivel’. Toen zij dit voor de tweede maal hoorde, is Ca-
tharina een van deze kinderen gevolgd en kwam terecht bij 
kennissen van de ouders van dit kind. Dezen verhaalden haar 
over de omstandigheden van Bartha en dat haar moeder en 

grootmoeder nog leefden en ‘veel belang in Bartha stelden’. 
Daarop is een begijn bij Bartha op bezoek geweest, werd 
Bartha door de politie ontboden en heeft de begijn Catha-
rina Mockaart de 35 gulden betaald, die Bartha haar nog 
schuldig was. Catharina voegde nog toe dat zij Bartha meer 
uit medelijden tot zich genomen had en niet om enige winst 
te behalen, Bartha was volgens haar voor het lichte leven 
niet geschikt. De zus van Bartha, Maria Johanna Bernardina 
Verbuijs, was intussen naar ’s-Gravenhage gevlucht en al-
daar gearresteerd.3 Met Bartha’s verklaring dagvaardde de 
Officier van de Rechtbank van Eerste Aanleg op 12 juni 1815 
Keetje Arons en Sara Abas alias Sara Pannekoek, om de vol-
gende dag te verschijnen voor de rechtbank. 
De aanklacht luidde voor beiden ‘verleiding tot ontucht van 
een meisje beneden de 21 jaar oud’. Bartha, inmiddels wonen-
de op het Begijnhof, was de kroongetuige. De beschuldigden 
ontkenden natuurlijk. Sara Pannekoek zei niet geweten te 
hebben dat Bartha nog maagd was, Keetje verklaarde dat 
Bartha en haar zus bij haar waren gekomen en verzocht 
hadden om in vrijheid met een heer te mogen spreken. Dat 
had zij toegestaan, maar ook zij wist niet dat Bartha nog 
maagd was. Integendeel, Bartha’s zuster had haar verteld 
dat Bartha al drie of vier maal een man ‘gezien had’. Bartha 
verklaarde daarop stellig dat Keetje het wel geweten had, 
omdat zij het haar zelf gezegd had. De Officier voelde zich 
bij nader inzien verplicht om Maria Koning, die als getuige 
optrad, ook aan te klagen voor het zelfde delict. De Presi-
dent hield de zaak aan tot 15 juni 1815, waarbij hij alle drie 
beschuldigde vrouwen vrijsprak. Van de dokter en de apo-
theker werd nooit meer iets vernomen.4

Verhuizing naar de Oude Zijds Kapelsteeg

In december 1820 beheerde Keetje als Sara Abrahams het 
logement ‘Het Wapen van Maltha’ in de Eerste Hoogstraat. 
De Directeur van Politie beschrijft Sara alias Keetje, vanwe-
ge de bij haar inwonende zakkenroller Albert Houtslag als 
‘eene logementhoudster in de Hoogstraat, die in alle opzich-
ten voor een slecht vrouwmensch bij mij bekend staat’. In de 
jaren twintig van de negentiende eeuw woonden er opvallend 
veel beruchte zakkenrollers bij Keetje in huis. In 1820 en later 
was daar dus Albert Houtslag5, in 1824 Jan Frederik Ernsting 
en Burger van Seventer6, in 1825 Matthijs van der Horst.7 Vol-
gens een brief van de Commissaris van Politie van het twee-
de Kanton van 28 juni 1825 was de befaamde zakkenroller 
Andries Passano het laatst gelogeerd bij Keetje Arons in de 
Kapelsteeg.8 Keetje was in de loop van 1823 verhuisd naar de 
Oude Zijds Kapelsteeg, de tegenwoordige Nieuwe Brugsteeg 
en daar zou zij ruim twintig jaar blijven wonen.
Op 22 april 1831 werden bij Keetje door de bij haar inwonen-
de publieke vrouw Kaatje Blad de volgende spullen gestolen: 
een witte Haarlemmer gestreepte rok, een nieuw korset, een 
bruin kleed, twee katoenen boezelaars, een katoenen vrou-
wen jas en een losse muts.9

Op 22 september 1831 werd voor notaris Houtman een koop-

2. De Oude Zijds Enge Kapelsteeg (later Nieuwebrugsteeg) waar Keetje 
Emanuel Levie 25 jaar een bordeel hield (tekenaar E.B. von Dülmen Krum-
pelmann, Coll. Beeldbank SAA)
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contract en transport opgemaakt, waarbij Michel Anton Sin-
kel, koopman op de Nieuwendijk, een huis verkocht aan Keetje 
Kraamer, tapster. Het betrof het huis Oude Zijds Kapelsteeg 9, 
waarin de koopster al woonachtig was. Het huis kostte Keetje 
1200 gulden, die zij contant betaalde.10 Waarschijnlijk was Keet-
je al langer van plan dit huis te kopen, want in maart van dat jaar 
had zij opdracht gegeven aan de metselaar Johannes Huider om 
het dak en de achtergevel te repareren en de voorgevel te voe-
gen. De kosten hiervoor zouden ongeveer 250 gulden bedragen.

Problemen met soldaten

Op 7 oktober 1831 deed Keetje haar beklag bij de politie. Op 
zondagavond 2 oktober om half twaalf werd haar kroeg be-
zocht door vijf met verlof zijnde militairen. Zij vorderden ‘met 
vele onstuimigheid’ sterke drank, die dadelijk verstrekt werd. 
Daarop zochten de soldaten ruzie met enkele andere be-
zoekers, die zij mishandelden en die daarop haar lokaal ont-
vluchtten. Ook Keetje, haar zwangere dochter Selly en haar 
zoon Aron, militair en eveneens met verlof, werden geslagen 
en mishandeld, waarop de soldaten hun bajonetten en zijdge-
weren hadden getrokken en zich op straat hadden begeven. 
Bij hun vertrek hadden zij enige ruiten van haar woning stuk 
geslagen. Om ongeveer half drie die nacht kwamen de solda-
ten terug, in gezelschap van enkele collega’s. Onder luid ge-
tier eisten zij dat Keetje haar deur open zou doen, wat deze 
uiteraard weigerde. Daarop hadden de soldaten de ruiten 
die nog heel waren met stenen ingegooid. Tot half vier zijn de 
soldaten voor de woning blijven hangen, zij vertrokken pas 
toen er een groep schutters aankwam. De kosten die zij voor 
nieuwe ramen had moeten maken waren voor Keetje een for-
se schadepost, extra zuur als men bedenkt dat het pand pas 
anderhalve week haar eigendom was.
De meeste soldaten kende Keetje niet, een paar echter wel. 
Het betrof Izak Philip Rozelaar, flankeur bij het derde ba-
taljon van de zeventiende Afdeling Infanterie, de jager Aron 
Leda, kurassier Gerrit Hendriks en brigadier De Vries. Keetje 
voerde een groep buren op die het voorgevallene wel wilden 
bevestigen. De volgende dag op twee uur ’s middags werd 
haar zoon Aron, rustig wandelend door de Jodenbreestraat, 
plotseling aangevallen door Rozelaar en Leda. 
Zij gaven hem een klap met een zijdgeweer in de nek en be-
zorgden hem een wond onder het rechteroog. Hij zou waar-
schijnlijk nog verder gemolesteerd zijn als hij niet was ontzet 
door de politiedienaren Hendrik de Jager en Lion Bas. Op 7 ok-
tober 1831 schreef de plaatselijk commandant van politie een 
briefje terug, als reactie op Keetjes klacht. Zij had hem aan-
gesproken op het feit dat hij de orde niet had gehandhaafd 
en dat tot drie maal toe, in koelen bloede en met overleg, de 
openbare rust was verstoord. De commandant vreesde dat 
de soldaten de stad al hadden verlaten, maar hij zou navraag 
laten doen. De beschuldiging dat zijn manschappen nalatig 
zouden zijn geweest wees hij uitdrukkelijk van de hand.11

Keetje had echter nog andere, dringender, zorgen.

Problemen met de metselaar
Op 23 november 1831 werd Keetje gedaagd in een proces voor 
de Derde Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Het 
proces was aangespannen door Johannes Huider, de metse-
laar, die van Keetje eindelijk betaling eiste voor geleverd werk. 
Hij zette uiteen welke afspraken er waren gemaakt en dat het 
werk in mei al voltooid was. Hij had intussen een aantal leve-
ranciers (een steenkoper en een loodgieter) moeten betalen, in 
totaal een bedrag van ruim 162 gulden. 
Na voltooiing van het werk had Keetje de betaling echter iedere 
keer uitgesteld, volgens haar zeggen omdat zij er van uit ging 
dat de betaling op een jaar na maart 1831 was bepaald, zonder 
daarvoor enig bewijs te overleggen. Zij beriep zich echter op 
de gewoonte van de eiser om voor haar altijd op Nieuwjaars-
rekening te werken. Hij had dus al vaker klusjes voor haar opge-
knapt. De eiser betoogde dat dit in het onderhavige geval niet 
van toepassing was, aangezien hij zijn leveranciers had moeten 
betalen. Een ander argument van Keetje, de verbouwing zou tot 
lekkage hebben geleid, werd door de Rooimeesters van tafel 
geveegd. 
Keetje had Huider op 15 september 1831 een insinuatie doen 
toekomen, waarin zij hem maande de lekkage te herstellen, ter 
voorkoming van verdere schade. De Rooimeesters verklaarden 
dat de lekkage niet aan de achtergevel of bij het dak optrad, 
maar aan de voorgevel. De lekkage werd veroorzaakt door de 
lage ligging van de rollaag langs de voorgevel, die eigenlijk ver-
hoogd moest worden om lood te kunnen leggen. Aangezien het 
werk van de eiser slechts het voegen van de voorgevel betrof, 
kon hem de lekkage niet worden aangerekend. Keetje werd 
hierop veroordeeld tot betaling van de afgesproken 250 gul-
den, te verhogen met vijf procent intrest vanaf de citatie van 
de eiser op 16 september 1831, plus de gerechtskosten. Keetje 
diende op 31 oktober 1831 een bezwaar in, waarbij zij de zaken 
weer enigszins verdraaide, en voorstelde een commissie van 
drie neutrale deskundigen naar het werk te laten kijken.
Op 23 november 1831 deed de Rechtbank uitspraak, waarbij 
nog een en ander duidelijk werd. Het bleek dat van het aange-
nomen werk geen bestek of tekening was gemaakt, maar dat 
het was uitgevoerd op aanwijzingen van de zoon van gedaagde, 
die als timmerman had meegewerkt en toezicht hield. Dit moet 
Keetje’s schoonzoon Goessling geweest zijn, haar zonen waren 
in het voorjaar van 1831 gelegerd in Brabant. Het was de recht-
bank pijnlijk duidelijk dat de gedaagde pas over lekkage was 
gaan klagen, toen Huider op betaling aandrong. Tevens bleek 
dat de gedaagde in 1830, toen de eiser voor haar een schoor-
steen had opgetrokken, ook meteen na het voltooien van het 
werk had betaald. De Rechtbank veroordeelde Keetje daarom 
conform de eis tot betaling van de 250 gulden, de intrest en de 
inmiddels tot ruim 51 gulden opgelopen proceskosten.12

Het bordeel onder vuur

In 1835 vaardigde Directeur van Politie Wiselius een algemene 
maatregel uit, waarbij de aanwezigheid van bordelen in de na-
bijheid van kerken werd verboden. Aangezien het bordeel van 
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Keetje was gelegen vlak bij de Oude Zijds Kapel of Olofs-Kapel, 
werd haar verlof tot het houden van een ‘stil huis’ ingetrokken. 
Keetje stuurde hierop op 16 oktober 1835 een rekwest aan de 
burgemeester. 
‘De ondergeteekende weduwe C. Arons, gepatenteerd als tap-
ster, wonende in de Enge Kapelsteeg no. 9 binnen deze stad, 
neemt eerbiediglijk de vrijheid, zich bij deze tot U Edel Achtba-
re te wenden en U Edel Achtbares veilvermogende tusschen-
komst, ten haren behoeve in te roepen.
Sinds vele jaren in het haar in eigendom toebehorend perceel 
woonachtig was zij door tijdsomstandigheden tot onderhoud 
van haar talrijk gezin in de ongelukkige noodzakelijkheid om in 
hetzelve, het van ouds bestaand beroep van een zogenaamd 
stil huis uit te blijven oefenen, daar de tapperij alléén geen be-
staan hoegenaamd opleverde.
Zij voldeed getrouw alle Rijks- en Plaatselijke belastingen en 
bleef nimmer in gebreke om ook datgeen te betalen wat ten 
laste van dergelijke huizen gewoon gevorderd word:- zij zorgde 
steeds dat noch in noch bij haar huis, immer eenige ergerlijke 
toneelen plaats vonden en dat hare buren nimmer eenige reden 
van klagen hadden, zich hieromtrent gerust beroepende op de 
informatien, welke U Edel Achtbare zal behagen te dien opzich-
te in te winnen; ja is bereid daarvan verklaringen harer buren in 
te dienen.- zij voldoedt dus aan vele verplichtingen, aan haar on-
gelukkig beroep opgelegd en vleijde zich dus dezelfde protec-
tie te mogen blijven behouden, die aan anderen gegeven word, 
toen zij voor eenige tijd, op het onverwacht van weege den Heer 
Directeur van Politie, de aanzegging ontving, dat het verlof om 
dergelijk stil huis uit te oefenen, was ingetrokken. 

Overtuigd dat daarvoor van hare zijde geen reden hoege-
naamd gegeven was, nam zij eerbidiglijk de vrijheid zich bij de 
Hoofd Directie der Politie te vervoegen; doch ontving op hare 
herhaalde aanvragen geen ander antwoord, als dat men het 
ingetrokken verlof niet kon teruggeven, zonder echter eenige 
reden voor deze harde maatregel te geven.
Ware zij zich van eenig vergrijp bewust, ware zij geen eige-
naresse van het met hypotheek bezwaard gebouw; - ware zij 
niet belast met het onderhoud eener ziekelijke dochter, welke 
weduwe met vijf kinderen is; - ware zij niet te hoog van jaren 
om een ander beroep te beginnen, zij zoude het niet wagen in 
hare vernedering, U Edel Achtbare lastig te vallen; maar thans 
is zij daartoe verpligt en gedrongen, daar zij indien de maatre-
gel der Politie moet blijven bestaan, met haar talrijk gezin tot 
den bedelstaf gebragt zal worden en aangezien het perceel 
alsdan van geene waarde hoegenaamd word, en zij noch ka-
pitaal noch intressen, der daarop gevestigde hypotheek kan 
betalen, zal de eerlijke geldschieter in dit ongeluk deelen. 
Zij gevoelt levendig, Edel Achtbare Heer! dat zij hare aan-
spraak niet gelijk ieder ander ordentelijk Ingezeten kan doen 
gelden, maar zij gelooft eerbiediglijk, dat zij, zoolang hetzij 
uit noodzakelijkheid, hetzij om andere redenen, vooral in deze 
handelstad, dergelijke huizen getollereerd worden zij dit mag 
verlangen dat ook even als anderen, zelfs in hare buurt, het 
verlof daartoe vergund mag blijve, indien overigens tegen 
haar geene gegronde klagten kunnen worden ingebragt. – 
wordt het eene algemeene maatregel; - moeten alle dergelij-
ke huizen gesloten blijven; - dan zal zij zich aan deze maatregel 
moeten onderwerpen. – maar dat eene zo harde bepaling, bij 

3. Woonhuizen van de familie Arons: A=Keetje Emanuel Levie alias Cornelia Kramer en haar gezin (1823-1845), B=Selly Arons (1836), Johanna Arons (1837), 
Sara de Gelder (1843), C=Sjewach Arons (1836-1843), D=Johanna Arons (1842-1844)
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uitzondering tegen haar zoude mogen genomen worden, kan 
nimmer de intentie van U Edel Achtbare zijn.
Zij weet dat de Heer Directeur van Politie te billijk denkt en 
handelt om willekeurig te werk te gaan en eene ongelukkige 
oude weduwe, zonder reden, geheel arm te maken, maar zij 
vreest, dat men, om welke bijoogmerken dan ook, onwaar-
heden aan zijne Edele heeft overgebragt, tegen welke zij zich 
niet kan verdedigen, omdat dezelve haar onbekend zijn.
Haar schiet dus niet over dan de bescherming van U Edel 
Achtbaren, wiens regtvaardigheid jegens de ingezetenen van 
alle rang en stand, overbekend is, in te roepen en zij smeekt 
eerbiediglijk dat het U Edel Achtbare moge behagen den Heer 
Directeur van Politie de nodige authorisatie te verlenen om 
haar het ontnomen verlof, gelijk zij dit te voren gehad heeft, 
terug te doen geven en voor het vervolg te laten behouden.
’t welk doende etc. dwe Arons’.13

Uit deze brief blijkt, afgezien van een duidelijk gedoogbeleid 
van de gemeente, zonneklaar hoe de geest van Keetje werkt. 
Allereerst legt zij haar penibele gezinssituatie uit en de ‘nood-
zaak’ om het beroep van bordeelhoudster uit te moeten oefe-
nen. Daarna maakt zij duidelijk dat zij nooit overlast veroor-
zaakt heeft en dat haar verlof heel plotseling is ingetrokken. 
Tussen het slijmen door geeft Keetje aan dat een havenstad 
bordelen nodig heeft en dat als men haar verlof intrekt, dat 
ook bij alle andere bordelen in de stad moet gebeuren.
De burgemeester vroeg advies aan de Directeur van Politie 
en diens antwoord loog er niet om. De Directeur van Politie 
betoogde dat hij Keetje meermalen had voorgehouden wat er 
aan de hand was en dat zij haar vergunning als tapster behield, 
maar geen lichte vrouwen in haar woning meer mocht toela-
ten. Dat Keetje ten onrechte vermoedde dat iemand haar in 
een ongunstig daglicht had geplaatst, maar dat integendeel 
zij zelf zeer onkies had gehandeld door twee maal op het po-
litiebureau te komen en daar had geprobeerd om agenten om 
te kopen. De Directeur van Politie en de burgemeester bleven 
aldus bij hun besluit dat het afgelopen moest zijn met de bor-
deelpraktijken van Keetje.

Nog meer problemen voor Keetje

In 1840 kwam Keetje opnieuw in conflict met de politie. Op 
14 juni van dat jaar werden om twee uur ’s nachts nog zestien 
mensen aangetroffen in haar tapperij, hoewel deze gesloten 
was. Op 23 juli daaraanvolgend werd zij door de Arrondisse-
mentsrechtbank veroordeeld wegens het niet voor midder-
nacht sluiten van haar kroeg. De boete bedroeg 25 gulden plus 
de kosten en zou ten goede komen aan de armen. Aangezien 
Keetje deze boete niet kon, of wilde, betalen, vroeg zij om 
kwijtschelding van de boete bij de Minister van Binnenland-
se Zaken. Deze vroeg de Directeur van Politie te Amsterdam 
om advies, waarop hij het antwoord kreeg: ‘… aangezien het 
gedrag der requestrante niet geheel de toets der zedelijkheid 
kan doorstaan, en verre is van onberispelijk te zijn, en hare 
tapperij geenszins onder de fatsoenlijke kan gerangschikt 

worden, zij weinig toegevendheid in deze verdient, echter uit 
aanmerking van hare behoeftige omstandigheden, zoude ik 
wel kunnen besluiten, om eene vermindering der boete tot op 
de helft te adviseeren.’ De Minister nam dit besluit over en bij 
Koninklijk Besluit op 10 november 1840 no. 84 werd de boete 
teruggebracht tot 12 gulden plus de kosten.14

In 1841 was het verbod om publieke vrouwen te houden weer 
wat verwaterd en de Directeur van Politie besloot een lijst 
op te maken van alle verdachte tapperijen, met commentaar 
en advies. Op 22 februari 1841 schreef Keetje een rekest om 
haar tapperij te mogen blijven uitoefenen en de volgende dag 
werd zij op deze lijst bijgeschreven. Zij schreef dat zij al ach-
tien jaar tapster was in de Enge Kapelsteeg, dat haar lokaal 
‘de Willemsluis’ heette en dat het pand al bijna vijftig jaar als 
tapperij in gebruik was. Verder speelde zij het spel weer op de 
haar bekende manier met de volgende steekwoorden: arme 
oude weduwe – ongestoorde rust in de tapperij – geen ander 
middel van bestaan. Zij besloot haar brief met de zinsnede 
‘haar vergunning te verlenen om voortdurend op voornoemde 
betamelijke en stille, rustige wijze, haare Tappers Affaire ter 
voorschrevene hare woonplaats te mogen blijven uitoefenen’. 
De Directeur van Politie oordeelde op 7 juni 1841 daarop gun-
stig, zij het wederom met de bemerking dat de prostituees 
buiten gehouden moesten worden. Maar dezelfde Directeur 
kwam daar in een schrijven van 17 juni 1841 aan B & W heel snel 
op terug! Een dag eerder had hij zelf ervaren dat de bedoelde 
tapster ‘op eene zeer schandelijke wijze haar huis tot débau-
che openzet, en daarin ook openbare vrouwen van de minste 
soort herbergt’.15

Op 11 mei 1842 liet Keetje, op dezelfde dag als haar dochter 
Johanna, haar testament opmaken. Erfgenamen waren haar 
vier in leven zijnde kinderen. Tot executeur en voogd over haar 
minderjarige dochter werd de makelaar Johannes Feije be-
noemd.16

Op 18 mei 1842 maakte Keetje samen met haar dochter Jo-
hanna twee hypotheekakten op voor notaris Tall. Zij leenden 
respectievelijk 6200 en 1500 gulden van Johannes Gerardus 
Meijlink te Hillegom en van Johannes Feije te Amsterdam. 
Zij stelden hun huizen als borg.17 Na de dood van haar dochter 
Johanna verkocht Keetje op 11 juli 1844 haar achtste deel van 
Johanna’s huis voor 700 gulden aan haar dochter Roosje.18

Keetje gaat met pensioen en een laatste 
procesgang

In de loop van 1845 besloot Keetje te stoppen met haar bor-
deel in de Oude Zijds Kapelsteeg en haar woning te verkopen. 
Op 10 augustus van dat jaar dienden de veilcondities, een week 
later vond de publieke veiling plaats. Mogelijk was de belang-
stelling niet al te hoog, of werd er te laag geboden. In elk geval 
bleek na afloop dat als koper voor een bedrag van 1700 gulden 
Keetjes schoonzoon Willem Kiesouw kon worden genoteerd. 
Op 25 september 1845 werd de hypotheekovereenkomst met 
Meijlink geroyeerd en dezelfde dag liet Keetje een kwitantie 
opmaken voor de 1810 gulden die zij had ontvangen.19
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Op 2 juni 1847 kreeg Keetje van B & W een bewijs van onvermo-
gen. Dat had zij nodig omdat zij de kosten van het proces waarin 
zij was verwikkeld niet kon betalen. Ook zoon Aron, tegen wie 
het proces gevoerd werd, kreeg een zelfde bewijs van onver-
mogen.20 Op 25 juni 1847 daagde Keetje haar drie huizen verder-
op in de Foeliestraat wonende zoon Aron voor het gerecht. Zij 
beschuldigde Aron er van dat hij haar een half jaar eerder een 
onderhandse obligatie afhandig had gemaakt. Aron had 500 
gulden van zijn moeder geleend en nog maar 100 gulden terug-
betaald. Afspraak was dat Aron haar drie gulden per week zou 
uitkeren. Uit de aanklacht bleek trouwens dat Keetje vond dat 
Aron ‘buiten twijfel verplicht’ was om zijn in behoeftige omstan-
digheden verkerende moeder het nodige levensonderhoud te 
verschaffen. Zij ging nog even door met het werpen van vitriool. 
Volgens haar had Aron een zeer winstgevende broodwinning 
en met de affaire van zijn echtgenote er bij had hij zijn moeder 
best kunnen verzorgen, in plaats van haar de deur uit te jagen! 
Het antwoord van Aron loog er niet om. 
Hij betoogde dat het stelen van de schuldbekentenis ten enen-
male onbewezen was en dat hij daarover beter kon zwijgen, 
zoals het een zoon betaamt, ook als zijn moeder hem onjuiste 
verwijten maakte. Hij ging verder met de conclusie dat er nog 
twee andere kinderen waren, waarvan zwager Willem Kiesouw 
een vermogend man was, en daarom zijn moeder beter zou 
kunnen onderhouden. Aangezien zijn broer en zus niet op het 
onderhoud van hun moeder werden aangesproken, zou Aron, 
mocht hij veroordeeld worden, daarop een deel van de kosten 
op hen verhalen. Hij vervolgde dat hij altijd bereid was geweest 
zijn moeder bij hem thuis te onderhouden en dat hij dat ook al-
tijd heeft gedaan. Hij ontkende dat hij en zijn echtgenote zijn 
moeder grievend behandeld zouden hebben en volstond met 
de bereidheid om zijn moeder weer in huis te nemen en haar te 
onderhouden. Met die bereidheid ging het Hof akkoord en ver-
oordeelde de eisende partij tot de kosten.21

Keetje overleed niet lang daarna op 23 december 1848 om zes 
uur ’s morgens aan verval van krachten en werd twee dagen 
later op het kerkhof van Zeeburg begraven.22 De aangever bij 
haar overlijden was haar zoon Sjewach.

Dochter Sara alias Selly Arons en haar echtgenoot

Sara, die meestal Selly werd genoemd, werd geboren in Am-
sterdam op 21 maart 1803 als oudste kind van Jacob Arons en 
Keetje Emanuel Levie. Sara had in 1822/1823 een relatie met de 
beruchte zakkenroller Albert Houtslag alias Manke Appie. Na-
dat Albert de geboorteaangifte van hun dochter Johanna Cor-
nelia nog had kunnen doen, werd hij kort daarop tot vijf jaar ge-
vangenisstraf veroordeeld. Sara kreeg daarop een relatie met 
een andere man, van wie zij in 1828 een dochter kreeg. Mogelijk 
was deze man Thomas Lauppe, een toen 38-jarige sjouwer, die 
bij de geboorteaangifte van deze dochter op het zelfde adres 
woonde als de moeder van het kind. Dat adres was de woning 
van haar moeder, het beruchte bordeel in de Oude Zijds Kapel-
steeg, waar zoveel criminelen over de vloer kwamen. 
Het is echter ook zeer wel mogelijk dat het in 1828 geboren 

kind de dochter was van haar latere echtgenoot Johann Frie-
drich Goessling. Hij was zeeman en mogelijk niet op tijd terug 
van zijn reis om de geboorte aan te geven. Johann Friedrich 
Goessling had in elk geval sinds 1825 Amsterdam al als thuis-
basis. Hij was geboren in het Oldenburger Land waar hij op 
Sancta Judica 1813 geconfirmeerd werd. Op 25 oktober 1825 
monsterde hij aan als scheepstimmerman op het galjootschip 
‘Henriette’ onder kapitein Johann Christoph Willems naar Suri-
name voor 34 gulden per maand. De dertien bemanningsleden 
waren allen afkomstig uit Noord-Duitsland. Na terugkomst in 
Amsterdam op 2 augustus 1826 monsterde hij, eveneens als 
scheepstimmerman, op 15 september 1826 aan op het fregat-
schip ‘Sophia Maria’ onder kapitein Georg Ludwich Röperhoff 
voor 45 gulden per maand en op 15 juni 1827 op de schoener 
‘Snelheid’, gevoerd door kapitein Jan Hendrik Frijbourg, voor 
42 gulden per maand. Beide reizen gingen eveneens naar Su-
riname.23

Op 24 september 1828 werd een akte opgesteld waaruit bleek 
dat Johann Friedrich zich niet in militaire dienst bevond, Salo-
mon Baszanger en Hendrik Hohnhorst stelden zich daarvoor 
tot borg. De laatste was een tapper en woonachtig in de En-
gelse Steeg. Op 22 oktober 1828 trouwde Goessling met Sara 
Arons en daaropvolgend bleef hij geruime tijd aan de wal. 
Waarschijnlijk leverde hij in die tijd hand- en spandiensten in 
het bordeel van zijn schoonmoeder, waar hij met zijn groeiend 
gezin inwoonde. Pas in 1832 ging hij weer varen. Op 9 mei 1832 
monsterde hij aan op de hoeker ‘De Nederlander’ onder kapi-
tein Cornelis Hofker. Hij zou 45 gulden per maand verdienen 
en de reis ging alweer naar Suriname. Mogelijk werd deze reis 
afgeblazen, want op 4 november 1832 monsterde hij onder de-
zelfde condities aan op het zelfde schip.24 Na thuiskomst deed 
hij op 10 mei 1833 mondelinge belijdenis in de Evangelisch 
Lutherse Kerk.25 Het ging echter niet goed met hem, op zijn 
laatste reis was hij ziek geworden en hij overleed een maand 
na zijn belijdenis.

Op 26 juni 1833 verzocht Sara een uitkering van het Colle-
ge Zeemanshoop. Haar nu overleden echtgenoot had zich 
als scheepstimmerman daar voor zijn reizen verzekerd. Het 
verzoek werd afgewezen omdat er schijnbaar iets mis was 
gegaan met de storting voor Goesslings laatste reis. Op 23 
september 1833 probeerde Sara het opnieuw. Het bestuur 
van het College deelde haar mee dat zij een gratificatie van 
20 gulden kreeg en dat verder op de terugkomst van kapitein 
Hofker moest worden gewacht, waarna haar verzoek verder 
zou worden onderzocht. Op 19 november 1833 bleek Hofker 
te zijn gearriveerd en de zaak werd overgedragen aan een 
commissie. Op 13 december 1833 deed ook Sara belijdenis in 
de Evangelisch Lutherse Kerk. Op 21 december 1833 verzocht 
Sara bespoediging van haar verzoek bij het College Zeemans-
hoop en op 2 januari 1834 kwam het antwoord. Kapitein Hofker 
had Goessling niet als ziek opgegeven bij de afmonstering, dus 
werd het verzoek wederom afgewezen. Sara liet het er niet bij 
zitten en schreef opnieuw aan het College op 17 januari 1834, 
maar Hofker was inmiddels weer vertrokken, waarna Sara op 
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23 april 1834 nog maar een keer om onderstand verzocht. Haar 
echtgenoot was nu al 10 maanden dood en de situatie moet nij-
pend zijn geworden voor Sara en haar kinderen. In afwachting 
van hernieuwd bericht van Hofker besloot het College daarop 
Sara drie maanden lang 10 gulden per maand uit te keren, in-
gaande op 1 april. Op 25 juni 1834, de drie maanden waren bij-
na om, verzocht Sara om voortzetting van haar uitkering, wat 
met een maand verlengd werd. Op 30 juli trok zij opnieuw aan 
de bel. Nu werd haar zaak maar weer eens doorgesluisd naar 
een commissie, die er op 30 augustus 1834 achter kwam dat 
Hofkers verslag van Goesslings ziekte verdwenen was. Op 29 
september 1834 kwam Sara zelf getuigen voor de heren van 
het College Zeemanshoop, waarbij zij waarschijnlijk dermate 
overtuigend overkwam dat op 14 oktober 1834 besloten werd 
dat zij inderdaad recht had op een uitkering, ingaande 1 augus-
tus 1833, onder korting van wat zij reeds had ontvangen.26

Op 3 maart 1836 kreeg Zeemanshoop wederom bericht over 
deze zaak. Nu was het de weduwe Arons die meedeelde dat 
haar dochter Sara was overleden en of de achterstallige pen-
ningen maar aan haar konden worden uitgekeerd. Tevens gaf 
ze aan dat de vier kinderen van Sara zouden worden opgeno-
men in het Evangelisch Lutherse Weeshuis. Dezelfde maand 
nog was de zaak geregeld. Sara’s moeder kreeg haar geld en 
de kinderen gingen naar het weeshuis. Vanaf dat moment was 
het College Zeemanshoop alleen nog betrokken bij de storting 
van gelden aan het weeshuis, om de kosten van de kinderen te 
dekken.27 

Zoon Aron Arons 

Aron werd op 6 juli 1805 geboren in Amsterdam en genoemd 
naar zijn grootvader van vaders kant Aron Nathan Pruikemaker 
alias Pipa (circa 1723-1808). Aron werd samen met zijn broer 
Sjewach op 26 november 1821 aangeworven als scheepsjongen 
voor zes jaar bij de Koloniale Marine door ene Kirsten, schoen-
maker, voor 6 gulden per maand. Zijn beschrijving luidde: lang 
1 el 4 palm, rond gezicht en kin, ordinaire mond en neus, zwart 
haar, bruine ogen en wenkbrauwen, klein postuur. Als religie 
gaf hij op gereformeerd te zijn.28 Hij voer waarschijnlijk met de 
‘Zeeland’ onder kapitein J.A. van Straten of met het troepen-
schip ‘Middelburg’ naar Nederlands Oost-Indië. Tussen 1825 en 
1830 deed hij dienst in de Java Oorlog en keerde in de zomer 
van 1830 terug naar Amsterdam. Die oorlog kostte ongeveer 
15.000 soldaten van het koloniale leger, waarvan de helft Euro-
peanen, het leven en was één van de bloedigste oorlogen van 
haar tijd. Voor zijn verrichtingen in Oost-Indië kreeg hij de Me-
daille van den Oorlog op Java 1825-1830. Hij verzocht op 29 juli 
1830 om aangesteld te worden als korenmeter, een ambtena-
renfunctie. Aron verklaarde hierbij dat hij kon lezen, schrijven 
en rekenen en te wonen bij zijn moeder.29 Op 2 augustus 1830 
haalde hij zijn Certificaat van Militie, waaruit bleek dat hij was 
ingeschreven in de lichting 1825, maar was vrijgeloot. Zijn be-
schrijving in 1830 was identiek aan die van 1821, behalve dat hij 
gegroeid was tot 1 meter 69 centimeter. Hij meldde zich met 
zijn broer Sjewach in de winter van 1830/1831 aan als vrijwilli-

ger in de oorlog tegen België en werd op 24 januari 1831 na een 
korte training ingelijfd als flankeur bij de Eerste Afdeling Vijf-
de Compagnie Eerste Bataljon der Mobiele Noord-Hollandse 
Schutterij. Hij arriveerde op 28 januari in ’s-Hertogenbosch en 
werd daar gehuisvest en gevoed. Op 10 februari werd hij geka-
zerneerd met campagneorders en tussen 2 en 6 april 1831 had 
hij verlof. Op 16 juli 1831 werd hij bevorderd tot tamboer en was 
als zodanig actief in de 10-daagse veldtocht. Op 17 september 
1831 ging hij met verlof naar huis, alwaar hij in de nacht van 2 op 
3 oktober 1831 betrokken raakte bij de vechtpartij met onder 
andere Aron Leda. Op 5 oktober 1831 keerde hij terug van ver-
lof en werd weer ingekwartierd in Brabant. Tussen 16 februari 
en 1 maart 1832 had hij weer verlof en op 6 september 1834 
ging hij met onbepaald verlof terug naar huis.
Aron werkte daarna als zeeman, want hij werd als zodanig ver-
meld in september en oktober 1835 bij de huwelijken van zijn 
neef Jacob de Gelder en broer Sjewach. Op 17 december 1835 
werd hij voorgesteld als korenmeter, als opvolger van de over-
leden Cornelis Bouter. In de vergadering van 27 januari 1836 
werd echter besloten de akte van aanstelling nog niet af te ge-
ven, aangezien er ongunstige informatie over Aron binnen was 
gekomen. Hij zou namelijk ‘in gemeenschap staan met en wo-
nen in het huis door zijn moeder betrokken in de Enge Kapel-
steeg no. 9, welke bekend staat als aldaar publieke vrouwen te 
houden’. De daarop binnenkomende overlieden gaven aan dat 
er inderdaad ongunstige berichten over hem binnen waren ge-
komen, maar dat het hier om zijn broer Sjewach bleek te gaan. 
Daarop kwam Aron binnen, voorzien van ‘alleszins gunstige 
getuigschriften, zoowel van zijn vroegere Militaire Chefs, als 
ook bepaaldelijk van Medisch Doctor J.R. van Maanen, die ver-
klaard heeft den in dezen betrokken persoon niet dan van een 
goede zijde te kennen en te weten, dat hij noch met zijne moe-
der, noch met zijne broeder en deszelfs beroep iets gemeen 
had’. Nadat wethouder Ondermeulen persoonlijk met Dr. van 
Maanen had gesproken, werd Aron op 30 maart 1836, ingaan-
de 3 februari 1836, aangenomen als stads-korenmeter.30

Aron wordt vermeld als contribuant van de Nederlands Isra-
elitische Hoofdsynagoge tussen 1838 en 1847. In 1850 was hij 
nog betalend lid. Hij werd door het kerkbestuur namelijk ver-
zocht om op 2 oktober 1850 zijn stem te komen uitbrengen in 
verband met de verkiezing van dertien afgevaardigden voor 
de te Den Haag bijeengeroepen vergadering voor de organi-
satie van het Nederlandsch-Israëlitisch Kerkgenootschap.31 
In de registratie van 1852 kwam hij niet meer voor. Hij werd 
ingeschaald voor de vijfde klasse, zeventiende rang en betaal-
de per jaar gemiddeld iets meer dan negen gulden contributie. 
Opvallend is dat, net als bij zijn broer, achter zijn naam in de 
registers geen Hebreeuwse naam werd bijgeschreven.32

Aron en Sjewach verzochten in 1840 om een gratificatie, aan-
gezien zij als vrijwilliger dienst hadden gedaan in de oorlog 
tegen België. Het verzoek werd op 31 oktober van dat jaar 
afgewezen omdat zij de dienst te vroeg hadden verlaten. Zij 
waren namelijk niet tot 1839 in dienst gebleven, maar in 1834 
al afgezwaaid.33 Aron diende op 10 oktober 1843 een rekwest 
in bij B & W om samen met S. Briët een schermpartij te mogen 
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geven in het logement ‘de Zon’ op de Nieuwendijk. Beiden wa-
ren lid van het college ‘Vriendschap beschermt de Kunst’. Op 
21 oktober 1843 werd het verzoek toegestaan.34 Op 15 maart 
1844 werd Aron door het Kantongerecht benoemd tot provi-
sioneel voogd over zijn nicht Johanna Cornelia Houtslag. Hij 
kreeg op 20 juli 1847 een ‘bewijs van onvermogen’ in verband 
met het proces dat zijn moeder tegen hem had aangespannen 
(zie aldaar).

Naar Amerika

Arons’ verzoek bij het Koornmetersgilde voor anderhalf jaar 
verlof werd besproken in de vergadering van 24 september 
1851. Hij wilde zich met zijn gezin naar Amerika begeven, ‘al-
waar hem door zijne bloedverwanten het uitzigt is geopend 
op een voordeelig deelgenootschap in eene affaire en bij mis-
lukking, niet van zijne broodwinning verstoken te zijn, wanneer 
hij genoodzaakt mogt worden terug te keeren’.35 Het verzoek 
werd afgewezen, Aron bedankte daarop, schreef een nette 
ontslagbrief en werd op 18 november 1851 eervol ontslagen.36

Toen op 16 december 1851 de jongste dochter van Aron en zijn 

echtgenote Rachel op Zeeburg werd begraven, waren de kof-
fers al gepakt. 
Vrijwel meteen daarop ging het gezin op reis naar Ameri-
ka, vanuit Rotterdam met het schip ‘Rhein’ uit Bremen.37 Aan 
boord waren ook Rachels broer Aaron Rodrigues Pereira en 
zijn gezin. Op 22 januari 1852 kwamen zij aan in New York, van 
waar men direct doorreisde naar Philadelphia, waar Sara’s 
broers Judah en Moses woonden. Aron liet op 1 oktober 1853 
zijn verzoek tot naturalisatie registreren bij de Common Pleas 
Court of Philadelphia. Na korte tijd werd Philadelphia verruild 
voor Boston. Deze stad was midden negentiende eeuw na New 
York en Philadelphia de enige met een Nederlandse synagoge. 
Na 1840 waren tientallen Nederlandse joden naar deze stad 
geëmigreerd, Aron was één van hen. 
Hij kwam hier waarschijnlijk op aanwijzing van Barend Melk-
man en diens echtgenote Sara Rodrigues Pereira (de oudere 
zus van Arons echtgenote). Barend, die zich in Amerika Ber-
nard Milkman liet noemen, was na een korte tijd in New York al 
voor 1850 in Boston komen wonen. Milkman was tussen 1854 
en 1856 secretaris van de Warren Street synagoge, geruime 
tijd bestuurder van de Joodse Gemeente, secretaris van de 

4. Oude Zijds Kolk met de achterkant van de huizen van de Oude Zijds Wijde Kapelsteeg. Het huis links werd lange tijd door Sjewach Arons en zijn echtge-
note gebruikt als bordeel (Coll. Beeldbank SAA)
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in 1854 opgerichte Hebreeuwse school en bestuurslid van de 
begrafenisvereniging. 
Na enige jaren in Boston gewoond te hebben, verhuisde Aron 
met zijn gezin naar Buffalo, waar niet veel eerder de Neder-
lands-georiënteerde Joodse Gemeente Beth Zion was afge-
scheiden van de Poolse Gemeente Beth El. Hoewel in het be-
gin orthodox was Beth Zion sinds 1864 de eerste Reformed 
Synagoge in Buffalo. Aron Arons was als voorzitter van het 
kerkbestuur van Beth Zion de drijvende kracht achter deze 
hervorming. 
In de Burgeroorlog diende Aron onder ex-president Millard 
Fillmore in het Union Continental Regiment. Dat regiment 
was samengesteld uit koop- en ambachtslieden uit Buffalo, 
allen ouder dan 45 jaar. Hij was verder actief in de Montefiore 
Lodge, B’nai Brith en andere burgerlijke en liefdadige orga-
nisaties. Zijn begrafenis werd geleid vanuit de Beth Zion Sy-
nagoge, een bewijs voor het bijzondere respect dat men had 
voor deze bestuurder.38 Aron Arons zou een boezemvriend zijn 
geweest van de veel jongere Grover Cleveland, president van 
de U.S.A. tussen 1885-1889 en 1893-1897.

Aron’s echtgenote

Rachel Rodrigues Pereira werd op 11 februari 1819 in Amster-
dam geboren in een groot gezin. Haar vader was de kruier 
Abraham Rodrigues Pereira en haar moeder Mijntje Levie 
de Goede. Mijntjes vader heette Levie Abraham Stodel en 
bevestigde dat op 31 december 1811 als achternaam. Daar 
kreeg hij echter spijt van en noemde zich daarna De Goede, 
waarschijnlijk omdat naam Stodel een beruchte klank had in 
Amsterdam.39 Rachel werd na haar huwelijk in 1838 door het 
Plaatselijk Commitee van Geneeskundig Toevoorzicht op 7 juli 
1846 ingeschreven als vroedvrouw.40 
Als zodanig was zij aanwezig bij de geboorte van Selly Düss-
mann op 18 september 1846. Selly was de oudste dochter van 
Johanna Cornelia Houtslag, de nicht van haar echtgenoot. Het 
was de familie van Rachel die door Aron als zijn Amerikaaanse 
bloedverwanten werd opgevoerd. Vanaf 1842 waren de ene na 
de andere broer of zus met partners naar Amerika vertrok-
ken. Uiteindelijk bleven van de negen volwassen kinderen er 
slechts drie woonachtig in Amsterdam. 
Vanaf 1872 woonde Rachel als Rachael Aaron in Pittsburgh, sa-
men met haar ongehuwde dochters Sarah en Bertha en haar 
gescheiden zoon Barney.

Sjewach Arons 

Sjewach Arons was de tweede zoon van Jacob Arons en 
Keetje Emanuel Levie en geboren in Amsterdam op 22 ja-
nuari 1807. Onder de naam Evert Arons, 14 jaar oud, werd 
Sjewach op 26 november 1821 aangenomen als scheepsjon-
gen bij de Koloniale Marine tegen een gage van 6 gulden 
per maand. Zijn signalement luidde: lang 1 el 4 palm, zwarte 
ogen, zwart haar en wenkbrauwen, rond aangezicht, ronde 
kin, ordinaire mond en neus, klein postuur. Als religie gaf hij 

op gereformeerd te zijn.41 Tussen 1825 en 1830 diende hij net 
als zijn broer Aron in de Java Oorlog.
Op 23 juli 1830 was hij terug in Amsterdam, haalde zijn ge-
boortebewijs en meldde zich, twee weken na zijn broer Aron, 
aan bij het Korenmetersgilde om als korenmeter te worden 
aangesteld. Hij woonde bij zijn moeder in de Enge Kapel-
steeg en gaf aan ‘vrij wel’ te kunnen lezen, rekenen en schrij-
ven. 

Nog meer oorlog

Op de verjaardag van Koning Willem I op 24 augustus 1830 
brak in Brussel een oproer uit, dat escaleerde in de Belgi-
sche Opstand. Na de opvoering van de opera ‘La Muette de 
Portici’, die enkele oproerige passages bevatte, waren de 
Brusselse gemoederen dermate verhit dat plunderingen op 
grote schaal werden aangericht. Na een onvruchtbaar geble-
ken bezoek van Prins Frederik aan de stad en het overlopen 
van de Zuid-Nederlandse (lees Belgische) officieren en man-
schappen greep de Koning eind september 1830 in. Na een 
zware strijd, die aan Nederlandse zijde 100 doden en 600 
gewonden kostte, bezette Prins Frederik delen van Brussel. 
Hij moest echter na enkele dagen terugtrekken naar de oude 
stellingen bij Antwerpen. Koning Willem I gaf op 5 oktober 
1830 een proclamatie uit die luidde ‘De toestand van het Rijk 
vordert, Bewoners der getrouwe gewesten, dat dezelfde 
veerkracht, die elders wordt aangewend tot vernieling, hier 
tot behoud van al wat U dierbaar en heilig is in ’t werk worde 
gesteld. Wel aan, te Wapen! Op de dringende bede van Uwen 
Vorst; te Wapen voor de zaak van orde en recht’.42

Spontaan meldden velen zich aan bij het leger of bij de plaat-
selijke schutterijen, anderen gaven geld, kleding of levens-
middelen ten behoeve van de gezinnen van de vrijwilligers. 
Ook Sjewach en zijn broer Aron, nog maar een paar maanden 
terug in Amsterdam, meldden zich als vrijwilliger bij de Am-
sterdamse Schutterij. De Amsterdamse vrijwilligers werden 
opgenomen in de Eerste Afdeling van de Mobiele Noord-Hol-
landse Schutterij. Sjewach en Aron werden geplaatst in het 
Eerste Bataljon van de Vijfde Compagnie. 
Na een korte training werden alle vrijwilligers op 24 januari 
1831 officieel aangenomen en nog dezelfde dag gingen de 
Amsterdamse Schutters op mars naar Den Bosch. De vier 
dagen die deze reis duurde was er sprake van ‘vrije voe-
ding’, maar na aankomst in Den Bosch werden zij gehuisvest 
en gevoed en op 10 februari gekazerneerd. Tot juli 1831 zijn 
beide broers gelegerd geweest in het gebied even ten zui-
den van Den Bosch. Sjewach kreeg verlof van 11 tot 17 mei 
1831 en zal die dagen waarschijnlijk in Amsterdam hebben 
doorgebracht. Op 17 september 1831 mocht Sjewach, tot 11 
oktober, opnieuw met verlof. Van 21 januari tot 30 januari 
1832 verbleef Sjewach in het Militaire Hospitaal. Tussen 23 
september en 20 oktober 1832 had hij opnieuw verlof en op 
13 juni 1833 werd Sjewach met onbepaald verlof gestuurd. 
Hij ontving voor zijn deelname aan de Tiendaagse Veldtocht 
het Metalen Kruis.43
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Sjewach getuigde op 24 juni 1833 bij het overlijden van zijn 
zwager J.F. Goessling, hij gaf op zeevarende van beroep te zijn. 
Sjewach werd als Evert Arons in 1834 opgenomen in het Der-
de Bataljon van de Amsterdamse Schutterij.44 In verband met 
zijn aanstaand huwelijk moest Sjewach naar de notaris. Zijn 
broer Aron en drie anderen getuigden op 30 september 1835 
dat Evert Jacob Arons, als zodanig bij de Militieraad vermeld, 
dezelfde was als de in zijn geboortebewijs vermeldde Sjewach 
Arons. Op 12 oktober 1835 haalde Sjewach zijn bewijs dat hij 
aan de Nationale Militie had voldaan. Hij had bij de loting num-
mer 2021 gekregen, maar werd omdat hij al in dienst was, voor 
een jaar vrijgesteld. Hij gaf toen op pakhuisknecht te zijn. Zijn 
signalement in 1835 luidde: lang 1 meter 77 centimeter, zwarte 
ogen, zwart haar en wenkbrauwen, rond aangezicht en kin, or-
dinair voorhoofd, ordinaire neus en mond. Bij zijn ondertrouw 
en huwelijk op 18 oktober 1838 met Cornelia Bras, waarbij zijn 
broer Aron getuige was, gaf hij weer op zeeman te zijn en te 
wonen bij zijn moeder.

Sjewach gaf een jaar later het overlijden van zijn zus Sara aan 
en was toen eveneens zeeman. 
Tussen 1838 en 1846 betaalde Sjewach contributie als be-
talend lid van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. 
In 1838 betaalde hij vierenhalve gulden, daarna ruim negen 
gulden per jaar. Hoewel zijn naam in de contributieregisters 
werd ingeschreven, werd daarbij, heel ongebruikelijk, geen He-
breeuwse naam vermeld.45

Cornelia Bras verzocht op 23 februari 1841, net als haar 
schoonmoeder, een vergunning om haar beroep als tapster 
op het adres Oude Zijds Voorburgwal 3 te mogen voortzetten. 
Ook voor haar was het probleem dat haar tapperij zich in de 
onmiddellijke nabijheid van de Oude Zijds Kapel bevond. Haar 
argumenten waren: ‘Daar zij vert(oonste)r bovengemeld haar 
bedrijf is uitoefenende, doordien haar man, die vroeger zee-
varende was, reets sints eenige jaren aan ziekten sukkelt en 
meesttijds bedlegerig is en geenen penning voor zijn huisge-
zin en stokoude moeder, die bij hun inwoont, verdienen kan, 
zoodat de zorg voor het onderhoud van dit gezin geheel op de 
schouders van haar vert(oonste)r ligt’. Tevens voerde zij aan 
dat de Oude Zijds Kapel helemaal niet zo dicht bij haar tapperij 
lag en de kapel ook andere ingangen had, die nog verder ver-
wijderd lagen. En dat in het pand al sinds 12 jaar een tapperij 
had gezeten, dat zij die zaak nu vijf jaar bestierde en nooit 
klachten van buren of voorbijgangers had vernomen. Ook had 
zij van stadswege nooit een vermaning gekregen, terwijl zij de 
woning tegen een hoge prijs volgens schriftelijk contract nog 
vier jaar in huur had.
Op de lijst van verdachte tapperijen, die de Directeur van Poli-
tie had laten opmaken, stond vermeld dat in haar tapperij ‘De 
Londensche Pakket’, gelegen op de hoek van de Oude Zijds 
Voorburgwal en de Wijde Kapelsteeg, ook publieke vrouwen 
werden gehouden. Het commentaar van de politie luidde dat, 
hoewel de tapperij al vijf jaar bestond, deze pas op 15 februa-
ri 1841 bij de politie was aangemeld. Dus pas toen de nieuwe 
maatregelen er aan zaten te komen. Op 22 juni 1841 besloot 

de politie, aangezien haar tapperij inderdaad niet in de direc-
te nabijheid van de kerk was gelegen, dat Cornelia haar kroeg 
mocht aanhouden ‘tot wederopzeggens toe’, onder de uitdruk-
kelijke bepaling dat er geen publieke vrouwen mochten wor-
den gehouden. Op 5 juli 1841 kreeg Cornelia haar definitieve 
vergunning.46

Ook naar Amerika

In het bevolkingsregister van 1851 werden Sjewach en Cor-
nelia geregistreerd als zijnde woonachtig op Marken, het 
armste deel van de Amsterdamse Jodenbuurt. Zij gaven niet 
op de stad te gaan verlaten, maar werden bij een controle 
omstreeks 1853 op dat adres niet meer aangetroffen. Met 
potlood is achter hun naam geschreven ‘America’. Sjewach 
volgde hiermee voor de zoveelste maal zijn broer Aron. Het is 
onbekend met welk schip Sjewach en Cornelia naar Amerika 
reisden, mogelijk met het zelfde schip als broer Aron en zijn fa-
milie. Maar dan zonder opgave. In 1855 woonden Sjewach, die 
zich inmiddels Edward Aarons was gaan noemen, en zijn vrouw 
in Ward 3 in Boston. Zijn broer Aron woonde, hoe toevallig, ook 
in Boston. Toen Aron Boston verliet, hij zou tijdelijk zijn geluk 
in New York City beproeven, hadden Sjewach en Cornelia voor 
het eerst een eigen idee. Zij kozen voor Lowell, een kleinere 
stad in Massachusetts ongeveer 30 km noordelijk van Boston, 
om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Lowell wordt be-
schouwd als de eerste industriële stad van Amerika, in het 
begin voornamelijk bewoond door Ieren. Sjewach begon in Lo-
well een winkel, gezeten op een stoel wachtend op klanten, en 
bemoeide zich niet met de fabrieken in Lowell. Lang heeft hij 
er niet van kunnen genieten. Hij overleed in Lowell op 52-jari-
ge leeftijd. Zijn weduwe woonde het jaar daarna nog in Lowell. 
Daarna vind ik haar niet terug in de Amerikaanse volkstellin-
gen van 1870 en 1880. Daar kunnen vier redenen voor zijn. Of 
ze kwam terug naar Europa, of ze hertrouwde in Amerika en 
staat onder haar mans naam geregistreerd, of ze overleed in 
Amerika als weduwe voor de volgende volkstelling van 1870, 
of haar naam is zo verbasterd dat ik die niet herkend heb in de 
volkstelling van 1870.

Slotwoord

Met dit tweede deel over Keetje, de dochter van Emanuel 
Levie en haar kinderen, komt een eind aan de lotgevallen van 
Emanuel Levie en zijn nageslacht. De auteur realiseert zich dat 
hiermee waarschijnlijk slechts een deel van het levensverhaal 
zichtbaar is geworden en dat Cornelia Kramer (Keetje), Ema-
nuel Levie, Simon de Gelder en alle andere personen in dit arti-
kel waarschijnlijk veel meer hebben meegemaakt. Wat hebben 
bijv. Aron en Sjewach Arons niet allemaal beleefd tijdens hun 
soldatenleven? En hoe vaak in haar leven is Cornelia Kramer 
niet net de dans van “vervolging door justitie” ontsprongen? 
En zo ging het vermoedelijk vaker ‘in het leven’ dat zij leidden. 
De kinderen van Keetje kwamen door wat meer geluk en in-
spanning beter terecht, maar de heersende grote armoede in 



Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 8  –  295 

Amsterdam, met name onder de joodse inwoners, leidde zo-
als vaker gebeurde in die tijd, tot emigratie naar de Verenigde 
Staten van Amerika. 

Parenteel van Emanuel Levie’s dochter Keetje

I.  Emanuel Levie, overleden voor 1795, trouwt Sara (Kramer), 
overleden na 1802, mogelijk overleden Amsterdam 13, be-
graven Zeeburg 14 december 1806
Uit dit huwelijk:
1.  Kaatje, voor haar en haar nageslacht zie deel 1 van dit 

artikel.
2.  Moses, voor hem en zijn nageslacht zie deel 1 van dit 

artikel.
3.  Keetje, volgt IIc.

IIc.  Keetje Emanuel Levie alias Cornelia Kramer, geboren Am-
sterdam circa 1782, tapster, bordeelhoudster, overleden 
aldaar 23, begraven Zeeburg 25 december 1848, trouwt 
Amsterdam 17 oktober 1802 Jacob Arons, geboren Am-
sterdam circa 1757, tapper, bediende (1828), overleden 
aldaar 15 oktober 1829, zoon van Aron Nathans Pruikema-
ker alias Pipa en Sara Jacobs.
Uit dit huwelijk:
1.  Sara, volgt IIIf.
2.  Aron, volgt IIIg.
3.  Sjewach alias Evert Arons, in de U.S.A. Edward Aar-

ons, geboren Amsterdam 22 januari 1807, matroos bij 
de Marine, soldaat, zeevarende, pakhuisknecht, tap-
per, gaarkeukenhouder, zuurverkoper, behanger, win-
kelier, overleden Lowell (Mass., U.S.A.) 10 maart 1859, 
trouwt Amsterdam 18 oktober 1835 Cornelia Bras, ge-
doopt Delfshaven 12 juni 1805, tapster, bordeelhoud-
ster, winkelierster, overleden na 1860, waarschijnlijk 
in Amerika, dochter van Barend Bras en Tona de Jong. 

 Uit dit huwelijk geen nageslacht.
4.  Levie, geboren Amsterdam 7 januari 1809, overleden 

aldaar 21 januari 1809, begraven Zeeburg.
 Besneden op 14 januari 1809 door Samuel Barend 

Ries.
5.  Benedictus, geboren Amsterdam 9 september 1810, 

overleden aldaar 25 januari 1812.
 Ingeschreven in het geboorteregister op 2 september 

1810 als Bendet, zoon van Jaakow ben Aharon Poetser 
en Kler bat Bendet. Hij werd echter besneden op 16 
september 1810 door Samuel Barend Ries, zodat als 
geboortedatum 9 september 1810 waarschijnlijker is.

6.  Naatje alias Johanna Arons, geboren Amsterdam 17 
november 1815, winkelierster in garen en lint, onge-
huwd overleden aldaar 14 april 1844. In de nacht van 
Oudjaar 1837 brak in de woning van Johanna Arons op 
het adres Wijde Kapelsteeg 1 brand uit. Een vanwege 
de festiviteiten afgestoken voetzoeker was hiervan 
de oorzaak.47

 Op 25 april 1842 werd voor notaris Tall een proces-ver-
baal opgemaakt ten verzoeke van Pieter Tarels, te-

vens optredend voor zijn broers en zusters. Samen 
waren zij eigenaren van een winkelhuis en erf, zijnde 
twee woningen onder één dak, gelegen op de Zeedijk, 
op de hoek van en een achterhuis in de Wijde Kapel-
steeg. Bij publieke veiling werden de twee woningen 
voor 6925 gulden verkocht aan Johannes Feije, ma-
kelaar. De volgende dag werd door Feije bij dezelfde 
notaris een akte opgemaakt waarbij hij zijn aankoop 
overdroeg aan Johanna Arons, op dat moment woon-
achtig Wijde Kapelsteeg 1.48 Met dit onroerend goed 
in eigendom vond Johanna het nodig een testament 
te maken. Op 11 mei 1842 werd dit opgemaakt voor 
notaris Tall, waarbij werd bepaald dat haar moeder 
tot universeel erfgenaam werd benoemd voor het 
onbeschikbare deel van haar nalatenschap. Haar zus 
Roosje werd erfgenaam voor het beschikbare deel. 
Als Roosje zou vooroverlijden met achterlating van 
kinderen, dan zouden de kinderen erven. Als Roosje 
geen kinderen zou nalaten, zou haar deel haar moeder 
toekomen. Tot executeur van het testament werd Jo-
hannes Feije benoemd. Op 15 mei 1842 lieten Johanna 
en haar moeder twee hypotheken vastleggen bij weer 
dezelfde notaris. Het ging om een lening van 6200 
gulden van Johannes Gerardus Meijlink te Hillegom en 
om een lening gedaan door Johannes Feije van 1500 
gulden. Als borgstelling werden de huizen van beide 
dames gebruikt.49

5. Oude Zijds Wijde Kapelsteeg (nu Sint Olofssteg) met in het midden het 
eerste huis in de Oude Zijds Enge Kapelsteeg waar veel nazaten van Ema-
nuel Levie hebben gewoond (Coll. Beeldbank SAA)
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 Het geluk heeft niet lang mogen duren voor Johanna. 
In 1843 werd zij ziek en op 14 april 1844 overleed zij 
op 28-jarige leeftijd in een woning aan de Zwanen-
burgwal, waar zij met haar moeder woonde. Op 2 mei 
daaraanvolgend werd in aanwezigheid van executeur 
Feije een boedelinventaris opgemaakt. Behalve een 
redelijk goed gevulde kast met kleren valt vooral op 
dat Johanna muziek maakte. In haar boedel bevonden 
zich een 6-octaafs piano en een harp, enige boeken 
en muziekwerken. De totale waarde van de roerende 
goederen bedroeg ruim 290 gulden. Daarnaast bezat 
Johanna het winkelhuis met achterhuis aan de Zeedijk, 
wat echter zwaar verhypothekeerd was.50 Op 31 mei 
1844 lieten haar moeder en zus Roosje, als enige erf-
genamen, een memorie van successie opmaken. Daar-
bij bleek dat er nog wat schulden open stonden. Zo 
kregen de artsen Luber en Bijpost nog ruim 50 gulden, 
de apothekers Werlinger en Koek nog bijna 100 gulden 
en Johannes Feije voor geleverd timmerwerk nog ruim 
200 gulden. Daarnaast moesten de begrafeniskosten 
van 75 gulden nog worden voldaan. Uiteindelijk be-
droeg de zuivere nalatenschap 36 gulden en 79 cent.

7.  Roosje alias Rosina Antoinetta Arens, geboren Am-
sterdam 8 januari 1820, gedoopt aldaar 2 juni 1843, 
overleden aldaar 4 juli 1903, trouwt aldaar 6 juli 1843 
Willem Kiesouw, geboren aldaar 16 januari 1816, kuiper, 
overleden Vreeland 26 maart 1887, zoon van Johan 
Hendrik Kiesouw en Hendrica Versteeg, weduwnaar 
van Grietje Jacoba Toereppel. Uit dit huwelijk geen 
kinderen.

 Willem Kiesouw was een telg uit een Evangelisch 
Luthers kuipersgeslacht en niet onbemiddeld. Hij 
werd ingeloot voor de Nationale Militie in 1835, maar 
liet zich remplaceren door Cornelis Aukes van der 
Meulen. In 1841 nam Willem vrijwillig dienst bij de 
Amsterdamse Schutterij. Hij werd geplaatst in het 
tweede bataljon en in 1851 werd hij na 10-jarige dienst 
ontslagen.51 Roosje liet zich kort voor haar huwelijk 
in de kerk van haar echtgenoot dopen. Op 2 juni 1843 
doopte Ds. Uckerman haar in de Hersteld Evangelisch 
Lutherse Kerk waarbij zij de voornamen Rosina Antoi-
netta kreeg.52

 Op 19 en 21 juni 1843 lieten Roosjes moeder en Wil-
lems ouders hun huwelijks consenten opmaken bij 
notaris Alexander Tall. Op 29 juni 1843 volgden daarop 
de huwelijks voorwaarden. Er werd bepaald dat geen 
gemeenschap van goederen zou plaatsvinden. De in-
breng van Roosje was 240 gulden aan kleren, 197 gul-
den aan sieraden en 550 gulden aan contant geld. Op 7 
juli 1843 lieten zij hun beider testamenten opmaken bij 
dezelfde notaris.53

 Roosje en Willem Kiesouw hebben Keetje in het laat-
ste deel van haar leven waarschijnlijk financieel ge-
holpen. Op 11 juli 1844 kochten zij voor 700 gulden het 
achtste deel van het huis dat Keetje had verkregen uit 

de erfenis van haar dochter Johanna. Op 25 augustus 
1845 kocht Willem Kiesouw het huis van zijn schoon-
moeder per publieke veiling voor 1700 gulden. Op 17 
mei 1847 verkochten zij het dubbele huis van Johan-
na, dat door vererving aan Roosje was gekomen voor 
7000 gulden aan Hendrik Adolph Schuss.54 Willem en 
Roosje lieten op 17 juli 1863 een mutueel testament en 
een hypotheek van 2000 gulden opmaken.55 Op 17 mei 
1866 vertrokken Roosje en Willem naar Vreeland. Wil-
lem kocht in die plaats in 1876 een blok van vijf huizen 
met hun erven, tuin en weg in de Boterbuurt.

 Bij zijn overlijden bestonden zijn bezittingen uit deze 
huizen en roerende goederen ten waarde van 535 
gulden. De huizen werden kort na zijn dood voor 3729 
gulden verkocht. Bij de opgave van de memorie van 
successie op 23 september 1887 bleek echter dat de 
boedel nogal wat schulden bevatte. Naast de hypo-
theek van 3000 gulden vanwege de aankoop van de 
huizen, bleek Willem nogal wat geld, o.a. van zijn broer 
Johan Hendrik, geleend te hebben. Naast de gebruike-
lijke rekeningen van leveranciers bleek de boedel een 
negatief saldo van bijna 4000 gulden op te leveren.

 Roosje bleef nog geruime tijd in Vreeland wonen en 
keerde pas op 16 augustus 1901 terug naar Amster-
dam. Zij sleet haar laatste dagen in huis bij haar ach-
ternicht Selly Düssmann, die op de Haarlemmerweg 
een snoepwinkeltje hield.

IIIf. Sara alias Selly Arons, geboren Amsterdam 21 maart 
1803, naaister (1828), winkelierster (1836), overleden 
aldaar 19 februari 1836, had in 1822-1823 een relatie (1) 
met Albert Houtslag, gedoopt Alkmaar (RK) 21 decem-
ber 1792, koopman in mars- en pakgoed (1818), koopman 
in manufacturen (1820), koopman in galanterieën (1828) 
en baardscheerder (1832), maar bovenal een befaamd 
zakkenroller, overleden Nijmegen 4 maart 1848, zoon van 
Albert Houtslag en Jannetje Heeselman; had in 1827 een 
relatie (2) met een onbekende man; trouwt (3) Amsterdam 
22 oktober 1828 Johann Friedrich Goessling, geboren 29 
januari, gedoopt Bockhorn in Oldenburg (D) (EL) 4 febru-
ari 1798, zeeman, scheepstimmerman, overleden Amster-
dam 21 juni 1833, zoon van Carsten Goessling en Katharina 
Margaretha Baasen.
Uit de eerste relatie:
1.  Johanna Cornelia Houtslag, geboren Amsterdam 27 

maart 1823, overleden aldaar 4 december 1878, trouwt 
aldaar 22 mei 1844 Albert Düssmann, geboren Stein-
kimmen 26, gedoopt Ganderkesee (D) 29 maart 1815, 
scheepstimmerman, zeeman, tapper, logementhou-
der, overleden Amsterdam 28 januari 1882, zoon van 
Johan Dierk Düssmann en Adelheid Schwarting. Uit 
dit huwelijk nageslacht. Zie ‘Op het slechte pad (2).

Uit de tweede relatie:
2.  Johanna Arons, geboren Amsterdam 13 februari 1828, 

overleden aldaar 5 maart 1828.56
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Uit dit huwelijk:
3.  Johann Heinrich Goessling, geboren Amsterdam 9 fe-

bruari 1829, overleden voor 1874.
 Johann Heinrich werd op 18 februari 1829 Evangelisch 

Luthers gedoopt. Hij kreeg in september 1829 de koe-
pokinenting, waarna hij enige dagen ziek werd. Nadat hij 
weer hersteld was en de koepokken voor de dag waren 
gekomen, werd op 24 september 1829 een bewijs van 
vaccinatie afgegeven.

 Hoewel zijn grootmoeder Arons de regenten van het 
College Zeemanshoop beloofde Johann Heinrich te zul-
len laten opnemen in het Evangelisch-Lutherse Wees-
huis, had zij al anders besloten. Kort na de dood van zijn 
moeder werd Johann Heinrich naar Duitsland gestuurd 
om opgevoed te worden door zijn grootmoeder, de we-
duwe Goessling. Na haar overlijden op 28 februari 1837 
werd hij in huis genomen door Christian Gössling, de 
oudste nog levende broer van zijn vader. Eind 1839 had 
deze er waarschijnlijk genoeg van, want op 21 januari 
1840 liet hij door de dominee zijn gang van zaken rond 
de opvoeding van zijn neef optekenen. 

 Daarna werd Johann Heinrich waarschijnlijk weer naar 
Amsterdam gestuurd. In elk geval werd op 6 augustus 
1840, door zijn andere grootmoeder Keetje Kramer, een 
aanvraag ingediend om de inmiddels 11-jarige jongen 
nu wel op te nemen in het Evangelisch-Lutherse Wees-
huis. De regenten vonden dat zijn aanvraag te laat was 
gedaan, vier jaar nadat hij wees was geworden, maar 
stemden uiteindelijk toe in opname. Ze hadden echter 
heel wat met hem te stellen. Op 18 augustus 1842 werd 
besloten hem vanwege herhaaldelijk wangedrag naar 
de Kolonie van Weldadigheid te sturen. Binnen een 
maand werd plaatsing aldaar aangevraagd en een con-
tract met de Kolonie opgemaakt. Op 15 september 1842 
verschenen voor de Regenten zijn grootmoeder en zijn 
oom Johann Goessling. De laatste, volgens de notulen 
woonachtig in Brockholm (waarmee waarschijnlijk 
Bockhorn bedoeld werd), kreeg toestemming om de 
jongen mee te nemen en verder in Duitsland op te voe-
den.57

 Zijn zus Christina Catharina Margaretha zag eind 1872 
waarschijnlijk mogelijkheden om achterstallige tegoe-
den van haar broer te innen. Daarvoor moest ze wel 
eerst bewijzen dat haar broer was overleden. Er werden 
op 10 januari, 21 mei en op 13 oktober 1873 oproepen 
gedaan om enig levensteken van Johann Heinrich te 
vernemen. Op 25 juni 1874 werd in de vergadering van 
het College Zeemanshoop een missive van procureur 
Van der Hans besproken. Hij trad op namens Christina 
Catharina Margaretha Goessling en verzocht de uitke-
ring die haar overleden broer Johann Heinrich vanwege 
Zeemanshoop toekwam, naar haar over te hevelen. Een 
maand later zag de aanvraagster hiervan waarschijnlijk 
de onmogelijkheid in, want de procureur trok de aan-
vraag in.58

4.  Selly, geboren Amsterdam 12 januari 1830, overleden 
aldaar 21 oktober 1839.

 Selly werd Evangelisch-Luthers gedoopt op 3 febru-
ari 1830 door Ds. Statius Muller, en na de dood van 
haar moeder werd zij op 4 maart 1836 opgenomen in 
het Evangelisch-Lutherse Weeshuis. Bij de diverse 
inschrijvingen betreffende de betaling door het Colle-
ge Zeemanshoop en de lijst met kleren die zij van het 
weeshuis kreeg is iets vreemds aan de hand. Hoewel 
zij in 1839 overleed, gaan de betalingen en het ver-
strekken van kleding door tot 5 februari 1844.59

5.  Jacobus Goessling, geboren Amsterdam 10 april 1831, 
kleermaker, zeeman, timmerman en winkelier, overle-
den aldaar 27 augustus 1900, trouwt aldaar 11 septem-
ber 1878 Hendrina Petronella Maas, geboren aldaar 10 
mei 1838, dienstbode, overleden Bloemendaal 23 no-
vember 1923, dochter van Johannes Petrus Maas en 
Petronella Asman. Hieruit geen nageslacht.

 Jacobus werd op 27 april 1831 door Ds. Sartorius Evan-
gelisch-Luthers gedoopt. Hij kreeg op 6 januari 1832 
bij het Amsterdamsch Genootschap tot Bevordering 
der Koepokinenting zijn vaccinatie. Hij werd tegelijk 
met zijn twee zusjes opgenomen in het weeshuis. Op 
10 april 1851 werd hij door Ds. Roll aangenomen als lid-
maat in de Evangelisch-Lutherse Kerk. Hij verbleef in 
het weeshuis tot 7 december 1855.60 Daarna woonde 
hij tot zijn huwelijk voornamelijk in het logement van 
zijn halfzus Johanna Cornelia Houtslag en zijn zwager 
Albert Düssmann. De door het College Zeemans-
hoop uitgekeerde gelden werden door de regenten 
van het weeshuis voor hem tot zijn meerderjarigheid 
beheerd. In mei 1858 werd hem ruim 510 gulden door 
de regenten uitgekeerd. Op 26 mei 1858 investeerde 
hij bijna 400 gulden daarvan voor een inschrijving bij 
het Grootboek der Nationale Werkelijke Schuld die 
hem 600 gulden zou opleveren. Op 2 juni 1862 ontving 
Jacobus, die daarvoor zijn zwager Albert Düssmann 
gemachtigd had, nog ruim 28 gulden van de Regenten 
van het Evangelisch-Lutherse Weeshuis. 

6. Christina Catharina Margaretha Goessling, geboren 
Amsterdam 12 mei 1832, werkster, overleden aldaar 
26 juni 1915, zij had een jarenlange relatie met August 
Leitz (Leijst), geboren Roden in Drenthe circa 3 janu-
ari 1804, machinist, molenmaker, stoker, overleden 
Amsterdam 28 september 1876, zoon van Johannes 
Leitz en Elisabeth Schreuder. Hieruit nageslacht.

 Christina werd gedoopt op 17 juni 1832 door Ds. Stati-
us Muller in de Evangelisch-Lutherse Kerk. Zij kreeg 
op 21 januari 1833 van Dr. J.R. van Maanen haar koe-
pokinenting. Zij werd tegelijk met haar zus en broer 
opgenomen in het Evangelisch-Lutherse Weeshuis en 
tegelijk met haar broer Jacobus op 10 april 1851 door 
Ds. Roll aangenomen als lidmaat. Een week later ver-
liet zij het weeshuis, haar afscheidsgeschenken wa-
ren een nieuwe boezelaar en een paar kousen.61
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 Christina had vijf kinderen uit haar ruim twintigjarige 
relatie met Leitz, waarvan uiteindelijk maar één kind 
overleefde. Christina deed eind 1872 een beroep op 
het Burgerlijk Armbestuur om winterbedeling. Zij 
was werkster ‘zonder vaste huizen’ en woonde met 
haar dochter en haar vriend in de Gooijersteeg. Zij was 
‘slecht ter spraak’. Zij verdiende twee á tweeënhalve 
gulden per week, waarvan zij 80 cent per week ver-
huurde. De armbezoeker J. de Jong verdacht Christina 
ervan dat zij in ‘ongeoorloofde gemeenschap’ leefde 
met Leitz. Zelf ontkende Christina dat en Leitz gaf op 
haar 50 cent per week te betalen als slaapgeld. 

 Maar wat de armbezoeker vooral stak, was dat zij be-
kend stond als een berucht en zeer brutaal bedelaar-
ster, ‘die geen mensch met rust laat voor dat men haar 
wat heb gegeven’. Hoewel de Lutherse Gemeente haar 
nog niet wilde bedelen, zij was nog niet boven de vijftig, 
was dat alles bij elkaar genomen voor het Burgerlijk 
Armbestuur niet genoeg reden om haar de winterhulp 
toe te staan. Op 28 november 1872 werd Christina’s 
verzoek afgewezen.62 Sinds 1886 werd Christina be-
deeld door de Evangelisch Lutherse diaconie. De laat-
ste drie jaar van haar leven sleet zij in het Oude Man-
nen- en Vrouwenhuis van dat kerkgenootschap.63

 August woonde volgens eigen opgave al sinds 1819 in 
Amsterdam. In de jaren ‘50 van de 19de eeuw werkte 
hij als machinist en woonde voornamelijk buiten het 
centrum in de buurt van het huidige Amstel Hotel. 
Omstreeks 1870 werkte hij als stoker bij van Van Es 
van de ‘Brakke Grond’, maar werd wegens verregaand 
misbruik van sterke drank ontslagen. Op 5 juni 1872 be-
paalde het Burgerlijk Armbestuur, de opvolger van de 
Huiszittenhuizen, dat August als zomerbedeling een 
brood kon krijgen. In november van dat jaar vroeg hij 
nogmaals steun bij dezelfde instelling. 

 Hij was zwaar reumatisch en gaf aan bijna niets te 
verdienen en te leven van gegoede mensen. Op 20 no-
vember 1872 werd de winterbedeling afgewezen. Het 
argument daarvoor was dat men dacht dat de vrouw 
door geld op te halen met bedelen hem ook wel kon on-
derhouden.64 August werd vanwege tuberculose begin 
september 1876 opgenomen in het Buiten Gasthuis en 
overleed ruim drie weken later aan die ziekte.65

IIIg. Aron Arons, geboren/besneden door S. Ries Amsterdam 
6/13 juli 1805, matroos bij de marine, soldaat, zeeman, 
koornmeter, eigenaar kledingwinkel, overleden Buffalo 
(USA) 16 april 1871, trouwt Amsterdam 6 juni 1838 Ra-
chel Rodrigues Pereira, geboren aldaar 11 februari 1819, 
vroedvrouw, overleden Pittsburgh (USA) 13 maart 1908, 
dochter van Abraham Rodrigues Pereira en Mijntje Levie 
Stodel alias de Goede. 
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelia Arons alias Katie Aaron, geboren Amster-

dam 17 juni 1839, overleden Pittsburgh (USA) 16 de-

cember 1902, begraven West View Cemetery, Pitts-
burgh, trouwt in de USA Moses Jacob Smit, geboren 
‘s-Gravenhage 2 augustus 1834, pandjeshuishouder 
en juwelier, overleden Pittsburgh 14 juli 1897, begra-
ven West View Cemetery, Pittsburgh, zoon van Jacob 
Hijman Smit en Abigael alias Sophia Fransman. Hier-
uit nageslacht. 

2.  Marianne, geboren Amsterdam 9 maart 1842, overle-
den na 1892.

3.  Johanna, geboren Amsterdam 14 september 1843, 
overleden na 1892.

4.  Jacob Arons, geboren Amsterdam 5 juni 1845, agent 
in levensverzekeringen in Buffalo (1869)66, vertegen-
woordiger in Cleveland (1880), daarna woonachtig in 
Pittsburgh (1900-1920), overleden na 1920, trouwt 
Cleveland 4 maart 1877 Mary Goldsmith, geboren 
Ohio september 1859, overleden na 1920, dochter van 
Duitse ouders. Hieruit nageslacht.

5.  Sara Arons alias Sarah Aaron, geboren Amsterdam 

6. Portret van Moses Smit en Katie Aaron (IIIg.1) 
(partculiere collectie) 

7. Een spotprent van Barney Arons (IIIg.8)
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30 september 1847, wonende in Pittsburgh in 1880, 
overleden na 1892.

6.  Abraham, geboren Amsterdam 8 november 1849, 
overleden aldaar 10 maart 1851.

7.  Elisabeth, geboren Amsterdam 15 mei 1851, overleden 
aldaar aan de stuipjes 14 december, begraven Zee-
burg 16 december 1851.

8.  Bernard E. alias Barney Arons, geboren Boston 8 mei 
1852, sigarenkoopman (1880), juwelier, wonende in 
Pittsburgh (sinds 1869), overleden na 1910, trouwt (1) 
(gescheiden) NN, trouwt (2) Pittsburgh 6 september 
1881 Caroline (Carrie) Weinberg, geboren New York 
City circa juni 1862, overleden. na 1910, dochter van 
Alexander Weinberg en Cecilia NN. Uit het tweede hu-
welijk nageslacht.67

9.  Abraham Aarons, geboren. Boston 23 december 1854, 

wonende New York City (1900, 1920), ongehuwd over-
leden na 1920.

10.  Rosetta Aaron, geboren circa 1856, overleden na 
1892.

11.  Solomon A. Aarons, geboren (New York City) circa no-
vember 1858, wonende Brooklyn (1900, 1920), overle-
den na 1920, trouwt Pittsburgh 30 maart 1887 Sadie 
Bernstein, geboren Roemenië circa april 1868, overle-
den na 1920, dochter van Adolph Bernstein en Masal 
NN. Hieruit nageslacht.

12.  Mariam Aaron, geboren Buffalo 19 april 1861, overle-
den aldaar 28 februari 1864, begraven Beth Zion Ce-
metery, Buffalo.

13.  Bertha Aaron, geboren Buffalo circa 1863, bediende in 
een kledingwinkel in Pittsburgh in 1880, overleden na 
1892.

Noten
1 SAA, arch. 5061, inv. nr. 469, p. 293. Jacobs zwager Efraim Levie Groen werd op 

9 oktober 1792 wegens diefstal tot vier jaar Rasphuis veroordeeld. Hij ontsnap-
te en vluchtte naar Londen, waar hij zorgde voor een uitgebreid nageslacht met 
de geslachtsnaam Green. 

2 SAA, arch. 347, inv. nr. 45, p. 311. De serie stamboeken A t/m D bestrijkt de 
periode 1742-1816.

3 SAA, arch. 5225, inv. nr. 142, d.d. 6 en 7 juni 1815.
4 SAA, arch. 5074, inv. nr. 281.
5 Zie ‘Op het slechte pad (2)’ in Gens Nostra 69 (2014) p. 142-153.
6 SAA, arch. 5074, inv. nr. 341 en 346 (stukken Johannes Baerts)
7 SAA, arch. 5225, inv. nr. 65, vierde kanton, 18 februari 1825.
8 SAA, arch. 5225, inv. nr. 64, tweede kanton, 28 juni 1825. Albert Houtslag woon-

de in 1837 bij Andries Passano, die in een latere aflevering aan de beurt is.
9 SAA, arch. 5225, inv. nr. 76, tweede kanton, 25 april 1831.
10 SAA, arch. 5075, inv. nr. 20376B
11 SAA. arch. 5181, inv. nr. 549, stuk 7559.
12 SAA, arch. 5074, inv. nr. 771.
13 SAA, arch. 5181, inv. nr. 720, stuk 9196 en 9286.
14 SAA, arch. 5181, inv. nr. 946, stuk 8918 en 9067 en Nationaal Archief (NA), beh. 

nr. 2.02.01, inv. nr. 4644 en beh. nr. 2.04.01, inv. nr. 2507, stuk 131.
15 SAA, arch. 5181, inv. nr. 959, stuk 1788, inv. nr. 969, stuk 5311 en inv. nr. 972, stuk 

5848.
16 SAA, arch. 5075, inv. nr. 21194A, akte 146.
17 SAA, arch. 5075, inv. nr. 21194A, akten 167 en 168.
18 SAA, arch. 5075, inv. nr. 21197, akte 231.
19 SAA, arch. 5075, inv. nr. 21200, akten 279, 287, 320 en 321.
20 SAA, arch. 5181, inv. nr. 7227.
21 Noord-Hollands Archief (NHA), toegang 198, inv. nr. 1097.
22 SAA, arch. 714, inv. nr. 1986.
23 SAA, arch. 491, inv. nr. 307, f. 73, 108, 143 en 203.
24 SAA, arch. 491, inv. nr. 309, f. 16 en 35. Bij de laatste inschrijving staat de 

bijschrijving ‘doch niet gevaren’. Van alle vijf reizen zijn monsterrollen bewaard 
gebleven. Zie hiervoor SAA, arch. 38, inv. nrs. 125, 127, 128, 138 en 139..

25 SAA, arch. 213, inv. nr. 347.
26 SAA, arch. 491, inv. nr. 5, p. 236 en inv. nr. 23, p. 274 t/m inv. nr. 24, p. 171.
27 SAA, arch. 491, inv. nr. 52. De bij het College Zeemanshoop ingekomen stukken 

zijn helaas verloren gegaan.
28 NA, beh. nr. 2.12.14, inv. nr. 154, p. 725. 
29 SAA, arch. 5233, inv. nr. 60.
30 SAA, arch. 5173, voorl. inv. nr. 8, p. 81.
31 SAA, arch. 714, inv. nr. 249.
32 SAA, arch. 714, inv. nrs. 519-525.
33 SAA, arch. 5182, inv. nr. 394, stuk 2415 en inv. nr. 398, stuk 3011.

34 SAA, arch. 5181, inv. nr. 1047, stuk 8803 en inv. nr. 1048, stuk 8959.
35 SAA, arch. 5233, inv. nr. 7, f. 190.
36 SAA, arch. 366, inv. nr. 695, p. 273 en SAA, arch. 5173, . inv. nr. 17, p. 117. 
37 Zie Robert P. Swierenga, Dutch Immigrants in US Ship Passengers Manifests 

1820-1880. An Alphabetical Listing by Household Heads and Independent 
Persons, Wilmington, 1983.

38 Zie Robert P. Swierenga, The Forerunners. Dutch Jewry in the North American 
Diaspora, Detroit, 1994.

39 De familie Stodel zou zonder meer een artikel in deze serie waard zijn.
40 SAA, arch. 27, inv. nr. 141, letter P.
41 NA, beh. nr. 2.12.14, inv. nr. 154, p. 724.
42 Zie voor een totaal niet beknopt overzicht “Uitvoerig verslag over de aanloop 

naar de Belgische Opstand en de schermutselingen in I.L Uijterschout, Beknopt 
overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche Krijgsge-
schiedenis van 1568 tot heden, Kampen, 1935.

43 NHA, arch. 246, inv. nr. 55, nr. 42 en inv. nr. 82, nr. 367.
44 SAA, arch. 362, inv. nr. 96, nr. 684.
45 SAA, arch. 714, inv. nrs. 519-524.
46 SAA, arch. 5181, inv, nr 959, stuk 1838.
47 SAA, arch. 5225, inv. nr. 93, 3e kanton, dd. 1-1-1838.
48 SAA, arch. 5075, inv. nr. 21194A, akte 125.

49 SAA, arch. 5075, inv. nr. 21194A, akten 147, 167 en 168.
50 SAA, arch. 5075, inv. nr. 21197, akte 165.
51 SAA, arch. 362, inv. nr. 103.
52 SAA, arch. 190, inv. nr. 272.
53 SAA, arch. 5075, inv. nr. 21196, akten 164, 167, 170, 175 en 176.
54 SAA, arch. 5075, inv. nr. 21202, akten 91, 99, 151 t/m 153.
55 SAA, arch. 5075, inv. nr. 22624, akten 68, 69 en 93.
56 De aangevers bij dit overlijden waren de grootmoeder en Antonie Eskes en Wil-

lem de Hor, de laatste meerdere malen veroordeeld en geëindigd als bedelaar 
en zwerver.

57 SAA, arch. 200, inv. nr. 13, p. 107 t/m 135. In inv. nr. 300, f. 94 bevindt zich de lijst 
met kleren die Johann Heinrich van het weeshuis genoot.

58 SAA, arch. 491, inv. nr. 29, p. 416 en 423.
59 SAA, arch. 200, inv. nr. 187, f. 228, inv. nr. 301, f. 119 en inv. nr. 305, f. 117.
60 SAA, arch. 200, inv. nrs. 129 (boedelpapieren), en 300 f. 134 en 134v.
61 SAA, arch. 200, inv. nr. 301, f. 120 en 120v.
62 SAA, arch. 5256, inv. nr. 1000, doss. CR. AFW. 2018.
63 SAA, arch. 381, inv. nr. 164, f. 39.
64 SAA, arch. 5256, inv. nr. 1182, doss. 650.
65 SAA. arch. 6268D, inv. nr. 56.
66 Buffalo City Directory, 1869, p. 209.
67 Zie Arthur Gordon Burgoyne, All sorts of Pittsburghers, Pittsburgh, 1892, pp. 

68, 69.
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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

Voor en door mensen: website Geneaknowhow.net

Gedurende de eerste jaren dat genealogen actief waren op het internet ver-
scheen de voorloper van het portaal geneaknowhow.net. In 1997 kwam Digitale 
Bronbewerkingen Nederland en België beschikbaar voor onderzoekers die op 
zoek waren naar online bewerkingen van archiefbronnen. Bijna niet meer voor te 
stellen maar het was de tijd dat je nog bijna iedereen kende die aan ‘stamboomon-
derzoek’ deed en ook online actief was. Rond de millenniumwisseling groeide het 
internetgebruik razendsnel. Ook het aantal genealogisch onderzoekers die het 
internet gebruikten groeide gestaag. De naam geneaknowhow.net ontstond in 
het jaar 2000, toen Digitale Bronbewerkingen en FAQ Genealogie Benelux samen 
werden gebracht onder deze portaalnaam. 
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Geneaknowhow.net beoogt onderzoekers te ondersteunen 
bij het doen van hun onderzoek. Al gauw ontstonden ook Het 
Verleden in Beeld, Regelgeving in de Nederlanden en Ge-
nea-Lokaal. Sinds 2008 maakt Van Papier Naar Digitaal even-
eens deel uit van het portaal. Dit laatste onderdeel is in 2005 
als project naast Geneaknowhow.net gestart.

Bij de oprichting van de Stichting Geneaknowhow in 2009, 
werd al dit werk ondergebracht in deze stichting met het doel 
om dit voor de toekomst te kunnen behouden en uit te bou-
wen. In 2011 werd een al sinds 1997 bestaande online verzame-
ling van bewerkingen van archiefbronnen toegevoegd aan het 
portaal, onder de naam GeneaScript.

Bezoeker van de site zullen zich niet altijd bewust zijn van al 
het werk dat achter de schermen wordt gedaan en daarom 
komen hier vier mensen aan het woord die de afgelopen jaren 
een rol hebben gespeeld bij Geneaknowhow.net. Mocht u als 
lezer Geneaknowhow.net ook willen helpen, kijk dan onderaan 
in dit artikel! 

De site Geneaknowhow.net bevat op dit moment zeven do-
meinen. Tot in 2007 werd vrijwel al het werk gedaan door de 
oprichters van Geneaknowhow.net: Herman de Wit en Hein 
Vera. In dat jaar werd begonnen met het vormen van een klei-
ne groep vaste medewerkers. Allereerst werden twee men-
sen bereid gevonden om mee te helpen met het onderhouden 

van Digitale Bronbewerkingen. Dit veel geraadpleegd domein 
verwijst naar alle bekende online bewerkingen van archief-
bronnen. Eén van de mensen die dit onderhoud sinds 2007 
verricht is Bert Berings.

Bert Berings
Ik ben 66 jaar en woon in Sint-Oedenrode. Mijn grootste hob-
by is genealogie en maak daarvoor veel gebruik van internet, 
maar ik bezoek ook regelmatig een archief of bibliotheek. 
Daarnaast verricht ik werk bij de plaatselijke heemkundige 
kring. Ik verzorg samen met mijn collega’s Paul Balm en Mi-
chiel van der Leeuw het onderhoud van de data op Geneak-
nowhow.net. We maken gebruik van een weekrooster, zodat 
ieder elke drie weken een volle week aan de slag gaat. 
Het onderhoud bestaat uit het verwerken van de binnenge-
komen mail, het aanvullen van de website met nieuwe items 
maar ook dikwijls uit het repareren (of verwijderen) van “bro-
ken links”. We hebben in de loop der jaren een gigantische hoe-
veelheid links verzameld. Soms verdwijnen er maar ook vaak 
krijgen ze een ander adres.
De mailcontacten van Geneaknowhow.net kunnen tips zijn 
van anderen maar ook vragen. Mensen uit de hele wereld met 
Nederlandse roots vragen of we ze kunnen helpen met het 
opsporen van hun voorouders. We proberen ze dan zo goed 
mogelijk te voorzien van mogelijkheden om verder te komen 
met hun onderzoek.
Voor mij zit het plezier in dit werk vooral in het feit dat Genea-
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knowhow veel geraadpleegd wordt. Dus je weet dat je werk 
niet voor niets is. Ook vind ik het leuk als het me lukt om ie-
mand op het goede spoor te zetten met zijn onderzoek.
Uiteraard blijf ik zelf zo ook goed op de hoogte van de mo-
gelijkheden op internet. Buiten het verzamelen van genea-
logische gegevens heb ik me de laatste twee jaar veel bezig 
gehouden met het vergaren van kennis van een tijdsbeeld en 
de omstandigheden op de plaats waar mijn voorouders leef-
den. Het is enorm interessant en vereist dat men zich  flink 
verdiept in de (plaatselijke) geschiedenis, maar daarbij ook 
feiten verzamelt  over de  voorouders.  Mijn eerste project was 
een generatie Berings die rond 1700 in Sint-Oedenrode leef-
de. Recent heb ik gewerkt aan een biografie over Otto Canis, 
stadsbestuurder te Arnhem, die uit Gelre verbannen werd en 
overleed te Huissen (indertijd in Kleef).
Naast Digitale Bronbewerkingen kent Geneaknowhow.net de 
domeinen Van Papier Naar Digitaal en GeneaScript. Deze be-
vatten afbeeldingen van archiefbronnen met daarnaast een 
bewerking van de bron en een grote verzameling bewerkingen 
van archiefbronnen. Al het materiaal op deze domeinen staat 
op onze eigen server. Het zijn als het ware twee hulpdomeinen. 
Al het materiaal op deze hulpdomeinen wordt uiteraard ook 
genoemd op Digitale Bronbewerkingen Nederland en België.

De Vlaamse bijdrage

Sinds vele jaren is onze Vlaamse collega Marc Van Acker actief 
met het maken van bewerkingen. Regelmatig stuurt hij een be-
werking die wordt geplaatst op GeneaScript. Marc behoort 
tot de vele mensen die het mogelijk maken dat we steeds 
meer gebruik kunnen maken van toegangen op (een deel van) 
het materiaal in archieven in de Benelux, het terrein dat Ge-
neaknowhow.net globaal probeert te beslaan.

Marc Van Acker
Geboren te Brugge (West-Vlaanderen) op 20 september 1946. 
Van opleiding industrieel ingenieur en grotendeels beroepshal-
ve actief op de Universiteit van Antwerpen als zijnde verant-
woordelijk voor de practica van studenten in de Geneeskunde, 
Farmacie, Diergeneeskunde en Scheikunde. In mijn jeugdjaren 
was ik reeds direct betrokken bij het familieonderzoek, aange-
zien mijn vader in de vijftiger jaren daarmee reeds gestart was. 
De grote vraag was toen: zijn we soms familie van de toenmali-
ge Eerste Minister Achille Van Acker (ook wonende en afkom-
stig van Brugge)? Ik heb op het Stadsarchief te Brugge ook de 
Mormonen zien rondlopen, bezig met het fotograferen van ak-
tes Burgerlijke Stand en ander archiefmateriaal. 
In 1976 begon mijn schoonvader plots nieuwsgierig te worden 
naar zijn roots en uiteraard was ik voor hem de ideale bond-
genoot. We trokken naar het Rijksarchief te Antwerpen (toen-
dertijd nog in de buurt Dageraadplaats) en we hebben daar 
heel wat belangrijke vondsten genotuleerd. Later speelde de 
gezondheid mijn schoonvader wat parten, hij bleef thuis al-
les minutieus bijhouden en verwerken. Van het één kwam het 
ander en zo ontstond begin 1980 het familietijdschrift “ De 

Chynsmans Cronycke”. Ondertussen zijn we aangeland bij de 
drie-en-twintigste jaargang en staat nummer 85 op de wacht-
tafel.
Zelf was ik ook nog actief - en nog steeds - in de Vlaamse Ver-
eniging voor Familiekunde (VVF), inmiddels veranderd in Fa-
miliekunde Vlaanderen. Ik beman er maandelijks de leeszaal 
(eenmaal op zaterdag). Dit levert een prima wisselwerking 
op met vorsers, genealogen en zoekers allerhande. Verder 
ben ik ruim vijftien jaar actief in de Heemkundige Kring van 
Merksplas, waar ik dank zij hun burgervader de toestemming 
kreeg om de archieven van de gemeente Merksplas op te vra-
gen en thuis te bewerken. Dit resulteerde in heel wat artikelen 
en databases betreffende de gemeente Merksplas. 
Begin 2006 ging ik met pensioen zodat er nog wat meer tijd 
vrijkwam voor onderzoek. Vandaar werd de donderdag stee-
vast een Felixdag, d.w.z. een bezoek aan het Stadsarchief van 
Antwerpen. Het pakket archieven welke vaak doorgenomen 
worden zijn de archieven uit de negentiende eeuw en de perio-
de tot 1930. Uiteraard verdient de Eerste Wereldoorlog of “de 
Groote Oorlog” een vooraanstaande plaats in het onderzoek. 
De meeste verwerkte bestanden zijn eveneens op het VVF, nu 
Familiekunde Vlaanderen, gedeponeerd. Ook het Felixarchief 
ontvangt sinds kort de grote databanken. Digitale Bronbe-
werkingen Nederland en België kan in deze eveneens vermeld 
worden. Het is een heel betrouwbaar portaal.

Bijdragen van “thuiswerkers”

Om het voor onderzoekers mogelijk te maken om van achter 
het beeldscherm thuis al enig onderzoek te kunnen verrichten, 
is er tijd van mensen nodig. Bij het domein Van Papier Naar 
Digitaal, kortweg VPND genoemd, wordt ook tijd gevraagd 
aan hen die daaraan meewerken. Eén van de mensen die een 
enorme hoeveelheid foto’s heeft gemaakt is Richard Keijzer. 
Uren lang hield hij zijn camera op historisch materiaal gericht. 
En, als toegift voor Geneaknowhow.net, zorgde hij er ook nog 
eens voor dat zijn foto’s netjes werden aangeleverd.

Richard Keijzer
VPND, doe eens wat voor een ander: Het begon met een 
kleine oproep van Hans den Braber: ‘Als je in een archief toch 
een foto maakt van een pagina uit doop-, trouw- of begraaf-
boek (DTB), zet de pagina’s er omheen ook op de kiek. Dan 
verzamelen we die foto’s op een aparte website.’ Zo krijgen 
mensen de kans om bronnen in te zien, zonder dat ze hele-
maal naar een archief moeten.
Het prille begin mondde al snel uit in het fotograferen van 
complete boeken en zelfs series boeken van één plaats. En 
dat is best een tijdrovend karweitje.
Foto’s maken in het archief, met een beetje mazzel vijf stuks 
per minuut. De foto’s thuis kantelen, onthoeken en helder-
heid en contrast verbeteren, 3 à 4 per minuut. Dan de op-
namen ‘croppen’, zodat nutteloze details zoals tafelranden 
wegvallen, 4 à 5 per minuut. Tenslotte de opnamen uploaden 
naar de VPND-server. Zo’n 300 à 500 per minuut.
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Je kunt dus voor één boek bijna een werkdag bezig zijn en dat 
realiseren veel mensen zich niet en dat is soms best vervelend. 
Vooral het gekrakeel over ‘open data’, met de ondertoon ‘kom 
maar op met die opnamen’ is tenenkrommend. Er zit heel veel 
moeite en tijd in, vergeet dat niet, en het wordt daarna alle-
maal gratis ter beschikking gesteld. 
 Ik doe het ook wel eens een keertje heel snel, bij een archief 
waar ik nog nooit geweest ben. ‘s Morgens foto’s maken, ‘s 
middags bewerken en doorsturen. De foto’s worden in PDF-
vorm gezet en komen dan op de server. Waarna ik de archivaris 
om een uur of negen kan mailen “dat ze er opstaan”. Als je dan 
later hoort dat de archivaris bezoekers uit de VS, die tegen 
sluitingstijd binnenkwamen, kon vertellen dat het gewenste 
boek op internet staat, dan geeft dat een goed gevoel.
De laatste tijd scannen de archieven zelf hun DTB’s, zodat 
het werk van VPND wat wijzigt. Zo mogelijk worden andere – 
minder bekende – bronnen genomen. Denk aan militielijsten, 
verpondingskohieren of morgenboeken. En er zijn ook toeval-
streffers zoals dagboeken. VPND kan benaderd worden via 
geneaknowhow.net, maar ook via een eigen adres http://vpnd.
nl. Ga maar eens kijken.

Geneaknowhow.net bevat naast (verwijzingen naar) bewerkt 
archiefmateriaal ook andere informatie die interessant is 
voor de onderzoeker. Achtergrondinformatie en antwoorden 
op veel gestelde vragen zijn te vinden op de thematisch inge-
richte FAQ Genealogie Benelux. Plaatjes om aan een eigen on-
derzoeksverslag te kunnen toevoegen staan op Het Verleden 
in Beeld. Links naar transcripties of afbeeldingen van allerhan-
de vormen van regelgeving staan op Regelgeving in de Neder-

landen, een terrein dat van belang is om te begrijpen waarom 
zaken gebeurden zoals ze gebeurden. Op Genea-Lokaal ten-
slotte zijn twee volledige cursussen te vinden, gericht op het 
leren lezen van oud schrift en van het Middeleeuws Latijn.

Tot slot een gebruiker aan het woord

Tot slot nog een voorbeeld van de mensen die regelmatig ge-
bruik maken van de afbeeldingen van archiefmateriaal op Van 
Papier Naar Digitaal. Jan Hekhuis maakt sinds enkele jaren 
met grote regelmaat indexen en transcripties van materiaal 
op dit domein, zodat we zijn bewerking naast de afbeeldingen 
online kunnen brengen. Bezoekers van VPND kunnen dan eerst 
zijn bewerking raadplegen, om vervolgens de gevonden gege-
vens te bekijken op foto’s van het werkelijke archiefmateriaal.

Jan Hekhuis
In 1990 ben ik, gestimuleerd door een collega, begonnen met 
stamboomonderzoek. Door mijn werk bij het Openbaar Mi-
nisterie, waar ik o.a. belast was met de verbeteringen, aan-
vullingen en doorhalingen van de aktes van de Burgerlijke 
Stand, had ik al aardig wat kennis m.b.t. de Burgerlijke Stand, 
later nuttig voor mijn stamboomonderzoek.
Korte tijd later bleek dat een computer toch wel een handig 
middel was om al de gegevens op te slaan. Mijn eerste com-
puter werkte nog met MS-DOS en had een harde schijf van 
wel 40 MB (20 MB was toen nog standaard). Met het pro-
gramma Gens-Data heb ik toen al mijn gegevens verwerkt. 
Sinds een jaar of tien gebruik ik nu het programma Aldfaer. 
Heel gebruikersvriendelijk en overzichtelijk. Nadat ik in 2001 op 
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internet was aangesloten heb ik kort daarna mijn onderzoeks-
resultaten op een eigen website gezet (www.people.zeeland-
net.nl/hekhuisj). Dit gaf meteen al als resultaat dat naamgeno-
ten reageerden en nieuwe gegevens aanleverden.
Bij het raadplegen van de kerkregisters kreeg ik het gevoel dat 
een transcriptie van die registers voor een persoon, zoals ik die 
het lezen van dat oude schrift nog helemaal niet onder de knie 
had, wel erg handig zou zijn. In de loop van de tijd gaat het lezen 
van dat oude schrift steeds beter.
In oktober 2011 ging ik met prepensioen en melde me aan bij het 
Zeeuws archief om daar vrijwilligerswerk te verrichten. Daar 
werk ik nu twee dagdelen per week aan de Zeeuwse beeld-
bank (beschrijven van oude foto’s en prentbriefkaarten en het 
opzoeken van de gegevens van de personen op de foto‘s). Heel 
bijzonder is, dat het Zeeuws Archief is gevestigd in het gebouw 
waarin vroeger de Rechtbank en het O.M. waren gevestigd. Dus 
ben ik weer terug op de plaats waar ik vroeger heb gewerkt.
Tevens ben ik begonnen om een transcriptie te maken van het 
trouwboek Wierden, de geboorteplaats van mijn overgrootva-
der en andere voorouders. Ik had al eerder  regelmatig de di-
verse afbeeldingen op Van Papier Naar Digitaal geraadpleegd. 
Toen bleek dat het maken van de transcriptie redelijk goed 
ging, heb ik mijn werk aangeboden aan Geneaknowhow.net.
Door mijn interesse in het stamboomonderzoek ben ik nu bijna 
dagelijks ongeveer een uur bezig met het maken van transcrip-
ties of indexen. Vooral de omvang en de leesbaarheid van het 
materiaal zijn bepalend voor de tijdsduur die er in zo’n tran-
scriptie of index gaat zitten. Vanwege het feit dat de meeste 
van mijn voorouders uit de provincie Overijssel komen ben 

ik voornamelijk bezig met het maken van transcripties en in-
dexen van registers uit deze  provincie. Mede  in de hoop voor 
mijn eigen onderzoek het een en ander te vinden en dat lukt ook 
aardig. 
Hoe pak ik het aan? Ik download het pdf-bestand van de web-
site en open deze op de linkerhelft van mijn beeldscherm. Het 
tekstverwerkingsprogramma open ik op de rechter helft. Daar-
in maak ik zo nodig kolommen en neem dan de teksten over van 
de scans.

Geneaknowhow.net biedt onderzoekers verschillende vor-
men van (gratis) hulp aan bij het doen van genealogisch- of 
streek-historisch onderzoek. Zoals eerder gemeld zijn wij mo-
menteel weer op zoek naar mensen die tot onze vaste groep 
van medewerkers willen toetreden. Zo is de Stichting vooral 
geïnteresseerd in enkele mensen die hun ICT-kennis willen 
inzetten, maar zeker ook op andere vlakken kan hulp worden 
gebruikt. Mensen die niet tot de vaste groep willen toetreden, 
maar die wel kortstondig hulp willen aanbieden zijn natuurlijk 
eveneens welkom. Als u ons kunt en wilt helpen, neemt u dan 
contact op via ons secretariaat@geneaknowhow.net. 

De Stichting hoopt onderzoekers in binnen- en buitenland nog 
lange tijd te mogen ondersteunen bij het doen van onderzoek. 
U kunt alle informatie die de Stichting bijeen heeft gebracht en 
die slechts globaal in dit artikel is aangestipt, altijd bereiken via 
http://geneaknowhow.net. 

Herman de Wit
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Boekrecensies HANS VAN FELIUS

Boeksignaleringen

 Ї M. Baltus en N. Baltus-Bulder, Baltus-Vink kwartier. Fami-
liegeschiedenis, kwartierstaat, genealogieën en bijlagen, 
Zeist 2013, 462 p., ill., index, met CD-rom; uitgave in eigen 
beheer, mnelmar@ziggo.nl

Het boek gaat uit van de kwartierstaat van een van de samen-
stellers, Martinus Hubertus Baltus, geboren in Amsterdam. 
Een snelle scan van de inhoud leert dat de meeste voorouders 
uit het westen van Nederland afkomstig zijn. Verschillende 
families worden in de bijlagen en genealogieën verder uitge-
werkt, zoals Baltus (afkomstig uit Noord-Holland), de Jong 
(Assendelft), Kuipers (Ahlen in Duitsland), Pel, of Pelgrom (De 
Rijp), en Vink (Zevenaar). Op de bijgevoegde CD-rom staan nog 
meer aanvullende gegevens vermeld, die niet in het boek zijn 
opgenomen.

 Ї A.G. Berends, Het geslacht Berends. Van meester papier-
makers tot boekhandelaren, verkondigers van het Woord 
en anderen, Amersfoort 2013, 187 p., ill., index; uitgave in 
eigen beheer, ton@berends-nl.com

De hier behandelde familie stamt af van Berend Hendriks, die 
in 1696 meester papiermaker te Ugchelen was. Van hem af-

stammend worden vier 
verschillende takken be-
handeld, de Geurts tak, 
de Hengeveld tak, de 
Rakhorst tak, en de Van 
Es tak. De samensteller 
stamt uit de Rakhorst 
tak. Uit zijn tak stammen 
de boekhandelaars die in 
de ondertitel worden ge-
noemd. De verkondigers 
van het woord stammen 
uit de Van Es tak, de pa-
piermakers blijven het 
langste werkzaam in de 

Geurtsen tak. Het boek valt uiteen in drie delen. Het algemene 
gedeelte, waarin wordt ingegaan op de achtergronden van de 
familie, het tweede gedeelte waarin de genealogie wordt be-
handeld, en het derde gedeelte met allerlei bijlagen. Het boek 
is goed verzorgd, ruim geïllustreerd en geeft veel achtergrond-
informatie, onder meer over de papiermakers op de Veluwe.

 Ї Matthias Böck, Herzöge und Konflikt. Das spätmittelal-
terliche Herzogtum Geldern om Spannungsfeld von Sy-
nastie, ständischen Kräften und territorialer Konkurrenz 

(1339-1543), Geldern 
2013, 824 p., ill., index; uit-
gave van het Verlag des 
Historischen Vereins für 
Geldern und Umgegend 
e.V., ISBN 978-3-921760-
50-5, verschenen als deel 
110 in de Veröffentlichun-
gen des Historischen 
Vereins für Geldern und 
Umgegend.
De geschiedenis van wat 
nu Nederland heet kent 
een bijzonder rumoerige 

ontstaansgeschiedenis. Bij het ontstaan van de Nederlanden is 
in ons land vaak veel nadruk gelegd op het westen van het land. 
Relatief onbekend maar daarom zeker niet minder boeiend is 
de geschiedenis van Gelderland, dat ontstond uit een graaf-
schap en vervolgens uitgroeide tot een hertogdom, dat zich 
het langste bleef verzetten tegen de centraliseringdrift van 
de Bourgondiërs en Habsburgers. Vermoedelijk is een van de 
meest bekende namen uit de tijd die van de Gelderse legeraan-
voerder Maarten van Rossum, die gevreesd werd in de Neder-
landen. Dat de geschiedenis van Gelre meer te bieden heeft dan 
de daden van Maarten van Rossum laat het boek van Matthias 
Böck duidelijk zien. Op gedegen wijze worden alle aspecten 
rond ontstaan, consolidatie en eindstrijd van het hertogdom 
voor het voetlicht gebracht. Verschenen in het Duits, maar een 
gedegen aanvulling op de geschiedenis van Nederland.

 Ї Redmer Alma, Conrad Gietman en Albert Mensema (red.), 
Adel en heraldiek in de Nederlanden. Adellijke identiteit 
en representatie, Hilversum 2012, 360 p., ill., index; uitgave 
van Uitgeverij Verloren, Hilversum, ISBN 978-90-8704-
324-7, www.verloren.nl, verschenen in de reeks Adelsge-

schiedenis X, en Werken 
uitgegeven door het 
Koninklijk Nederlandsch 
Genootschap voor Ge-
slacht- en Wapenkunde 
XVIII
Deze bundel is versche-
nen ter gelegenheid van 
het afscheid van Jhr. 
Arnold Gevers als archi-
varis bij het Historisch 
Centrum Overijssel te 
Zwolle. Arnold Gevers 
en zijn partner Albert 

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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Mensema hebben veel bijgedragen aan de beschrijving van 
geschiedenis en adel in het oosten van het land, met nadruk 
op Overijssel. Het onderwerp van deze bundel zal de ken-
ners dan ook niet verbazen. In een vijftiental bijdragen wordt 
door schrijvers die stuk voor stuk hun sporen op het gebied 
van de beschrijving van adel en heraldiek hebben verdiend. 
Het resultaat is een mooie bundel met artikelen over adel en 
heraldiek, onder meer in Friesland en Overijssel. Maar ook 
grafmonumenten en begrafenisrituelen komen aan bod, en 
wapenschilderingen op porselein. Vanzelfsprekend komt ook 
de familie Gevers aan bod, zowel in een artikel over adeldom 
en heraldiek van deze familie, als in de bibliografie van Arnold 
Gevers.

 Ї Marijke Hulshof en Toon Wepereis, De ene Hulshof[f] is 
de andere niet. Een beknopte geschiedenis over Jan [ten] 
Hulshof[f] uit Beltrum en dienst nazaten in Harreveld, 
Zieuwent, Lievelde, Lichtenvoorde, Mariënvelde, Vra-
gender en Zwolle in de Achterhoek en ook ver daarbui-
ten…, 2012, 378 p., ill., index; uitgave in eigen beheer

Zoals in de ontzettend lange ondertitel al is aangegeven 
stamt deze familie Hulshof af van Jan (ten) Hulshoff, die 

in 1659 in Harreveld 
trouwt. Zijn herkomst 
is echter uit Beltrum, 
waar zijn voorouders 
vermoedelijk of ’t Huls-
hof hebben geboerd, en 
waar de familie ook de 
naam aan ontleende. 
De verdere geschie-
denis ontvouwt zich in 
een kleurrijk uitgevoerd 
boek. De geschiedenis 
van de familie wordt op 
redelijk uitgebreide wij-
ze behandeld. Zelf had ik 

misschien gekozen voor minder kleur in de titels van de hoofd-
stukken en paginanummers. Met de zeer fraaie afbeeldingen 
wordt het soms iets te onrustig. Opvallend is dat in een boek 
dat over personen gaat geen enkel portret van leden van de 
familie te vinden is. Dat wordt in het begin verantwoord met 
de constatering dat het toch alleen portretten van de laatste 
generaties zouden zijn en alleen interessant voor de naaste 
familie. Dat lijkt me een gedachtefout toe. Juist een mooi en 
professioneel uitgevoerd boek als dit zal langer mee gaan dan 
het jaar van uitgave. Over veertig jaar zijn die jongere genera-
ties al naar het verleden opgeschoven, en gaat dat argument 
nauwelijks meer op. Bovendien gaat een genealogie juist over 
mensen, en die zien we nu niet. Voortaan toch maar kiezen 
voor een paar leuke portretten! Dat gezegd hebbend: een bij-
zonder boek.

 Ї Henk Unij (samensteller), 2e kwartierstatenboek NGV – 
afdeling Kempen- en Peelland, 2013, 160 p., ill., index; uit-
gave in eigen beheer, ISBN 978-90-808760-0-2

Na de uitgave van het eerste kwartierstatenboek van deze af-
deling dat aan het einde van het vorige millennium verscheen is 

in 2013 een tweede uitga-
ve verschenen. In totaal 
zijn 106 kwartierstaten 
in staatvorm opgenomen, 
met steeds zes vermelde 
generaties. Het geheel 
wordt voorafgegaan door 
een inleiding met enige 
analyses. Naast een index 
op familienaam is ook ge-
kozen voor indexen op 
geboorteplaats, huwe-
lijksplaats en beroepen. 
De drie extra indexen 
geven aan het geheel een 
extra verdieping.

 Ї S.A.C. Dudok van Heel en M.J. Bok, ‘Frans Halsen’ aan de 
muur. Omgang met familieportretten in Haarlem: Voocht 
– Olycan – Van der Meer, ’s-Gravenhage 2013, 56 p., ill., 
index; uitgave van Het Koninklijk Nederlandsch Genoot-
schap voor Geslacht- en Wapenkunde, www.knggw.nl, 
ISBN 978-90-805689-7-6, uitgegeven als deel 4 in de se-
rie Publicaties van het Genootschap.

Aanleiding voor het in deze publicatie vastgelegde onderzoek 
was het verwijderen van enkele wapenschilden op zeventiende 

eeuwse portretten. Zij 
betoogden dat dit ver-
meden moest worden. 
Terecht melden de sa-
menstellers dat vaak nog 
te weinig rekening wordt 
gehouden met onder-
zoek naar wapens die op 
dit soort familieportret-
ten te zien is, en dat het 
overschilderen of ver-
wijderen van de wapens 
het onderzoek naar de 
samenhang en herkomst 
van portretcollecties 

zeer bemoeilijkt. Hoewel wapens in een aantal gevallen pas in 
een later stadium werden aangebracht, werden ze nooit zonder 
reden op de portretten geschilderd. In het geval van deze serie 
portretten tonen zij aan dat de wapens bij moesten dragen aan 
de identificatie en een heraldische traditie in de familie. Een 
goede analyse van een groep familieportretten, die duidelijk 
aantoont dat portretten niet alleen als kunstwerk getypeerd 
moeten worden, maar ook als historisch document.
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Verder ontvingen wij

Hans van den Broek, De kinderen en voorouders van het echt-
paar Petrus Antonius Joseph van Dam en Johanna den Riet, 
2000, 21 p., ill., index; uitgave in eigen beheer

Henk Boersma, De bevolking van het kanton Eijsden in 1796, 
Maastricht 2002, 160 p., ill., index; uitgave in eigen beheer
Joseph Schwarz, Einwohner von Lauterbach 1707-1907, Saar-
brücken 1981, 147 en 268 p., ill., index; uitgegeven als15. Son-

derband in de Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für 
Saarländische Familienkunde im Historischen Verein für die 
Saargegend e.V.
D.E.H. de Boer en R.C.J. van Maanen, De volkstelling van 1574. 
Leiden ten tijde van het beleg, Leiden 1986, 156 p., index; uitga-
ve Rijksuniversiteit te Leiden, ISBN 9063851332

Christoph Lenhartz, Kirchenbücher des Ostens, Düsseldorf 
1994, 567 p., index; repertorium, verschenen als Heft 55 van 
Die Fundgrube.

Martin Holz, met medewerking van Norbert Henkelmann, El-
sen. Geschichte einder Strasse und Nachbarschaft in Rosen-
dahl-Osterwick, Rosendahl 1994, 912 p., ill., index

Hans R. Bolland, Het genealogische web rond Frederik Willem 
Wagner, zonder plaats en jaar, niet gepagineerd, index; uitgave 
in eigen beheer

Ted J.G.H. Zwetsloot en Corry Zwetsloot-Pinxter, Zwetsloot. 
Een oud Rijnlands geslacht, 1978, niet doorlopend genum-
merd, index; uitgave in eigen beheer

Handbuch des Bistums Aachen, Aachen 1994 (met losse land-
kaarten), 1439 p., ill., indexen; uitgave van het Bischöflichen 
Generalvikariat Aachen, ISBN 3-87446-172-7

Willi Doveren, Familienbuch Sankt Cäcilia Nothberg (Stadt 
Eschweiler), Frankfurt am Main 1990, 889 p., index; uitgave 
in de Deutsche Ortssippenbücher (Reihe B Band 68), door de 
Zentralstelle für Personen- und Familiengeschichte, ISBN 
3-9802756-1-2

Hans J. Domsta, Geschichte der Fürsten von Merode im Mittel-
alter. II. Band. Die Besitzungen. Politische Tätigkeit, Geistliche 
Ämter und Fromme Stiftungen, Verschiedenes, Düren 1981; 
772 p., ill., index; uitgave Dürener Geschichtsvereing e.V. und 
von der Stadt Düren, als Band 16 in de Beiträge zur Geschichte 
des Dürener Landes, ISSN 0 343-2571

Klaus J. Bade en Jochen Oltmer (Hg.), Zuwanderung und Inte-
gration in Niedersachsen seit den Zweiten Weltkrieg, Osna-
brück 2002, 382 p., ill.; uitgave Universitätsverlag Rasch, Osna-
brück, ISBN 3-935326-87-4

Joseph Prinz, Westfälisches Urkundenbuch. Neunter Band. 
Die Urkunden des Bistums Paderborn 1301-1325. Lieferung 5: 
Register, Nachträge, Siegeltafeln, Aschendorff Münster 1993, 
291 p., ill., index; uitgave Historischen Kommission für West-
falen, Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster, ISBX 
3-402-06691-2

 Ї Joop en Ad Goedegebuure, Over de hedendaagse fami-
lienamen Goedegebuure, Goedegebuur, Goedegebure, 
met parenteel van de stamvader Marinus Leendertse 
Goedegebuere, 2013, 228 p., ill., index; uitgave in eigen 
beheer, ISBN 978-90-5335-765-1, jepege@versatel.nl

Deze familie stamt af van Marinus Leendertse Goedegebue-
re, die in 1663 in Sint Annaland op Tholen in het huwelijk trad. 
Het boek begint met een inleiding die het nodige vertelt over 
het onderzoek naar de familie, de achtergrond van de fami-
lie, en de brand van Sint Annaland uit 1692. Deze brand is de 
oorzaak dat nog geen gegevens over de afstamming van de 
huidige stamvader waren te vinden: een deel van de archie-
ven ging bij deze brand verloren. Verwantschap met andere 
families met dezelfde familienaam kon daarom niet worden 
aangetoond. Twee kanttekeningen. Hoewel de ondertitel ver-
meldt dat het hier handelt om een parenteel van de stamva-
der is dat niet juist. Het boek behandelt de genealogie, met 
slechts vermelding van die nazaten van dochters als die ook 
de naam Goedegebuure voerden. Een parenteel behandelt 
alle nakomelingen, zowel in mannelijke als vrouwelijke lijn 
van een bepaald echtpaar. Persoonlijk vind ik het jammer 
dat van geen van de aangehuwden de namen van de ouders 
worden opgegeven. Maar verder voor een ieder die in deze 
familie geïnteresseerd is een mooi uitgevoerde genealogie.

 Ї G.H. van der Helden, De voorouders van Hendrika Johan-
na Wilhelmina Mark en Jan Gerardus Adrianus Visser, 
Amsterdam 2013, 202 + 24 + 18 p., ill., index; uitgave in 
eigen beheer

De publicatie is gebaseerd op de kwartierstaten van de bei-
de in de titel vermelde personen, beiden geboren en overle-
den in Amsterdam, en aldaar in 1933 met elkaar getrouwd. 
Als subtitel wordt vermeld: een “echte” Amsterdamse fami-
lie. Het zal duidelijk zijn dat dit niet vol te houden is, en we 
moeten het vermoedelijk dan ook zien als een ironische op-
merking van de samenstelster. Het boek eindigt met de bei-
de kwartierstaten in lijstvorm, elk voorzien van een index (op 
het totale boek is geen index gemaakt). Van verschillende fa-
milies wordt in het eerste deel een uitgebreidere uitwerking 
gegeven. Naast Amsterdamse voorouders zijn ook families 
vermeld uit andere delen van Nederland, Duitsland en Italië.
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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 (werkvoorbereiding) en Rob Dix (Nederland, Scandinavië en 
coördinator).

Nederland
De Kleine Meijerij, jg. 64, 2013-2. F. Goris: De Moergestelse 
familie Vorsterman van Oijen (2) [het gezin VvO-Pape, 12 kin-

deren, 19e eeuw]; H. Vera: 
Het verdwijnen van de 
bossen en de ontwikke-
lingen in de landbouw 
(2-B) [verv.]; M. van der 
Waals: ‘Beekmans van 
de radiobeurs’ een le-
vensschets van Martin 
Beekmans en zijn Oi-
sterwijkse muziekwinkel 
[(1915-2000); Mathijsen, 
Hetzel].
  Idem, 2013-3. H. Vera: 
Gemene gronden in de 
meierij van Den Bosch 

(3-A): Het ontstaan van de rechten op de woeste gronden; M. 
van der Waals: Er zat muziek in de Parallelweg. Een historie 
van de Oisterwijkse Naamloze Vennootschap Spreekmachi-
nefabriek Renata [Biemans, de Kuyper].
  Idem, 2013-4. M. Vermeer: De Udenhoutse familie Vermeer 
rond 1600: herziening van een genealogische misvatting [misin-
terpretatie van een akte rechtgezet, leidt tot wijziging familie-
verhoudingen, met stamboom , 4 gen. ca. 1485-1679, wapenaf-
beelding]; K. Welmers: De grondsteen van de protestantse kerk 
te Oisterwijk [Gotzenius, Wylichius van Eijs, Rypperda, Bec-
quer]; H. Vera: Gemene gronden in de Meijerij van Den Bosch 
(3-B): Het ontstaan van de rechten op de woeste gronden.

Kringblad HK Bemmel, jg. 23, 2013-2. A. van Oijen-Brussen: Ge-
denkteken oorlogsslachtoffers Bemmel en Ressen [20 slacht-
offers; Natrop, Wannet, Nienhaus, Hartjes]; G. van Elk: Ontslag 
op staande voet. Oorlogskroniek van burgemeester W. van Elk 
van september 1944 tot maart 1945; M. Hermsen-Jansen: De 
Vondeling en het Kantoor [1822; Van Neijenhoff, Kantoor]; A. 
den Braven, P. van den Broeke: De geschiedenis van De Boel 
in Nijmegen-Ressen archeologisch ontrafeld [Straalman, Ven-
horstingh, Picht].

  Idem, 2013-3. Ch. Derksen: Peters van d’n Grunendoal [histo-
rie boerderij Groenendaal]; R. Haegens: Ondernemersfamilie 
Van Appeldoorn [sinds 1855, 3 gen. ondernemers]; A. Stuart: 
Oorlogsslachtoffer Niel Uitdenbogerd [gedenkteken, exm. 
Duhr; Saarloos, Huxtable]; R. Haegens: Vur honning, was en oar-
digheid [Frits Bouwman, *1900, x Witjes; bijenteelt]; A. Stuart: 
Bruiloftspenning Van Randwijck-Van Vredenburch [t.g.v. gou-
den bruiloft 1885; huis De Plak]. 

Het Kromme-Rijngebied, jg. 47, 2013-3. C.A. van Burik: Enkele 
opmerkingen over de historie van de korenmolen in ‘t Goy [van 

Nesch, van Nijkercken, 
van Westrenen, Trant]; 
F. Gaasbeek: Wijks café 
bevat de overblijfselen 
van een uniek kaatsbaan-
huisje; P. van der Eerden: 
Geloof, hoop en liefde. 
Twee avondmaalsbekers 
uit Wijk bij Duurstede 
[Vermuer, van Dort].
  Idem, 2013-4. G. van 
Woudenberg: Zomer-
huizen bij boerderijen in 
het Kromme-Rijngebied 
(Bunnik, Houten en Wijk 
bij Duurstede) [met lijs-

ten van boederijen en adressen]; L. van der Tuuk: Op zoek naar 
een Romeins grensfort [castrum Duristate, Levefanum]; A. van 
Bemmel: De Kamp te Cothen [perceelsgeschiedenis]; K. van 
Schaik: Een verdachte miskraam te Houten [Kuijntje in den 
Eng, dienstmeid op boerderij Overdam 1772]. 

Krommenieër Kroniek, 2013 nr. 70. E. Diemeer: De groentezaak 
van Diemeer [3 gen.]; J. van der Weide: De geschiedenis van ‘het 
huis in de bocht’ Krommeniedijk nr. 171-172 [geschiedenis sinds 
1784; Eenhoorn, Bak, Duijt, Krijgsman, Baartse]; A. Rijks-Leguijt: 
The singing Dutch Flowers [zangkoor, foto’s met namen].
  Idem, 2013 nr. 71. A. Rijks-Leguijt: Verblifa Plastics Kromme-
nie [historie]; J. Brasser: De woonwagens op Krommeniedijk 
[historie; Wouda, IJff, Nielen, Hooghiemstra, Bruinisse]; T. van 
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de Berge: Textiel en woninginrichting De Ster [historie fami-
liebedrijf; Nordemann, familiewapen]; W. Dijkstra: Jan Koning 
[organist-dirigent]; A. Rijks-Leguijt: The Singing Dutch Boys 
[Roedema, Schuitemaker].
  Idem, 2013 nr. 72. J. Stam: Bakkerij Stam aan de Heiligeweg 
[familiebedrijf 1942-1999; Stam, Mulder]; A. Rijks-Leguijt: De 
kolenboeren [Goedhart, Zijlstra, van ‘t Veer, Wilderom];C. Tuijn: 
Over namen (2) [topografie]; L. Groen: Krommeniedijk in de tro-
pen, een tegeltableau op Java; J. van der Weide: De Vermaning 
of Doopsgezinde kerk te Krommeniedijk [Walen, Kalverboer, 
Krijgsman].

Kroniek (Graft-De Rijp en Schermer), jg. 30, 2013-2. Zo ging 
dat… [slagerij Wit, Hottentot]; H. Keuning: Dokter Heringa 

[aanwinst: werken van Ds. 
Petrus Heringa (ca. 1620-
1683)]; J. Zomerdijk: Drie 
eeuwen Zomerdijk, een 
familie uit West-Fries-
land [9 gen., 1650-1953, 3 
takken, DNA-onderzoek]; 
E. Berkhout: De gevel (en 
al wat zich daarachter 
heeft afgespeeld) [Ol-
dewelt, Holling, Pilkes, 
Lokhorst].
  Idem, 2013-3. C. Ney-
Bruin: Het zwarte kerkje: 
een stolpkerk  met kos-
terswoning en schooltje 

[Dammes, Ouweltjes]; E. Berkhout: Dorpsfiguren [Jaap Velp die 
eigenlijk Konijn heette]; C. Booy: De veerpont van Spijkerboor 
(1644-1970); F. Hoek: Zo ging dat… [venten met petroleum 
door Anna Jonk, exm. Van Greuningen; Beets, Schrama].
  Idem, 2013-4. F. Hoek: Houthandel Heinis Grootschermer 
[familiebedrijf; stamreeks 7 gen.; Stekelbos, Rus, Blokkers, 
Kreb]; W. de Boer: Zo ging dat… over de geschiedenis van de 
doopsgezinde vermaning en de pastorie van Noordeinde; K. 
de Leeuw: Uyt Den Ouden Doosch; E. Berkhout: De gevel (en al 
wat zich daarachter heeft afgespeeld) [Volkers, Visschers, de 
Wit, Hoek, Schipper]. 

Leids Jaarboekje, jg. 105, 2013. F. Lugt: Over het ontstaan van 
Leiden; R. van Maanen: Het  laatste woord over het ‘Laatste 
Oordeel’ van Lucas van Leyden?; M. Henneke: Jan van Hout over 
de Vastenavondviering in Leiden [16de-eeuwse feestcultuur]; 
J. Schnitzeler: Klem tussen drapenier en volder. Belangenbe-
hartiging van het Leidse stadsbestuur tussen 1574 en 1594; M. 
Dekker: Jeugdcriminaliteit in de Sleutelstad [criminaliteit en 
bestraffing tweede helft 18de eeuw; Vinkestein, Rozenburg, 
De Just, Boers, Riekers, van der Meer]; C. Fasseur: Gerbrandy 
en Leiden; E. van der Hoeven: Rotogravure: een drukkerij met 
wereldnaam [Nefgen, Frentzen, Levisson, Coebergh]; M. Fan-
nee, A. van Noort: Waar is kasteel Alkemade gebleven?
De Maasgouw, jg. 132, 2013-2. R. de la Haye: In memoriam Wim 

Munier (1919-2013) [kerkhistoricus]; J. Schatorjé: Geschil-
derd van Eijsden tot de Mookerhei; G.H.A. Venner: Het eerste 
ridderzegel van Walram, heer van Monschau en Valkenburg 
(1266/1268-1302), een bijzondere vondst [vondst zegelstem-
pels, analyse verschillende zegels, datering en gebruik, be-
knopt familieoverzicht].
  Idem, 2013-3. H.J.L.M. Boersma: ‘Koninklijk’ Limburgs Ge-
schied- en Oudheidkundig Genootschap [predikaat verleend 
n.a.v. 150 jarig jubileumviering]; R. de la Haye: Marcus Teller 
(1682-1728), een Maastrichtse priester-componist heront-
dekt [familie afkomstig uit Stokkem (B), schema 3 gen.]; L. 
Nellissen: Johannes Smetius: het beleg van Maastricht (1632) 
en de Opstand der Bataven (69-70); R. Penders: Profielwerk-
stukprijs 2012 [Penders, Cremers]. 

Mededelingen Historische Kring West-Betuwe, jg. 41, 2013-2. 
M. Smit: Kastelen en landhuizen in Neerijnen Deel 1 [Hellouw: 
Huis te Hellu, Spijkertje; Haaften: Kasteel Goudenstein, Huis 
Haaften, Landhuis Dutry van Haeften; Tuil: Den Est en Blijen-
burg; Huis Tuyl, Nieuw Klingelenburg; Huis Kunnezand; Waar-
denburg: Kasteel Waardenburg; Huis Schuilkerk, Huis Molen-
zicht; Neerijnen: Kasteel Klingelenburg, Huis Neerijnen, Huis 
Tievelaar]; M. Smit: Kasteel Neerijnen: Klingelenburg – Huis 
Neerijnen; R. Mink: Branden in Ophemert [1926-1933].

Meent (Historisch Tijdschrift Rotterdam), jg. 2, 2013-2. Ge-
rechtelijke moord in 1539; H. van der Steen: Stilstaan bij 

686 joodse kinderen; B. 
Maandag: Oud-hoofd-
commissaris Jan Blaauw 
over geruchtmakende 
Rotterdamse moord-
zaken [interview]; Sj. 
van der Velden: Moord-
stad Rotterdam [Lans, 
van Os]; N. Schadee: De 
moord op Nol de Gibber; 
A. Jongstra: ‘De school 
waar misdaad onderwe-
zen wordt’ [Ockeloen, 
Helsdingen]; B. Maan-
dag: Ester Naomi Per-

quin en de gevangenis aan de Noordsingel [interview]. 
  Idem, 2013-3. Altijd bezig met de geschiedenis van de stad 
Jan-Willem Glaubitz; A. Jongstra: Nieuw leven voor de ge-
neeskunde [Poels, Nolen]; R. Noordhoek: Wijsgeren in een 
werkstad.
  Idem, 2013-4. Laatste nummer. Sj. van der Velden: Een 
hard conflict voor een beter leven [Mees, van Helsdingen]; 
H. Sennema: Bouwen voor verheffing [Backx (1903-1982)]; A. 
Jongstra: Tegen het rusteloos voortjagen [beeldmateriaal 
stadsarchief]; Sj. van der Velden: De beginhalte van ‘het moor-
denaartje’ [de RTM]; D. Nas: De ijzergieterij aan het Buizengat 
[1748-1856, Hoffmann].
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Mijn Gelderland, jg. 1, 
2013-1. NIEUW! Voort-
zetting van Gelders 
Erfgoed. E. Pelzers: De 
Oranje ziel van Buren; 
W. Klein, J. Janssen: Mijn 
Gelderland XL. Van Kep-
pel en het Versailles van 
de Achterhoek; Ga Gel-
ders: Vorstelijk Geheu-
gen van Apeldoorn; B. 
Bodegom: De top 3 van 
… Pieter-Matthijs Gijs-
bers [favoriete plekken, 

gebruiken of evenementen]; J. Janssen: Hoe word je koning? 
[schutterijen en -gilden].

Nederlands Patriciaat, jg. 92, 2013. Genealogieën van beken-
de geslachten met wapenbeschrijvingen: Bake (Van den Wall 

Bake, De Menthon Bake) 
[uit Bremen, stamreeks 
6 gen., ca. 1515-1703, uit-
werking vanaf gen. VII], 
Blomhert [uit Haaften, 
vanaf ca. 1640, uitwer-
king vanaf gen. II], van 
Brakel (Muller van Bra-
kel) [uit Westmaas, stam-
reeks 5 gen. 1595-1759, 
uitwerking vanaf gen. VI], 
Everts [uit Kempen (bij 
Krefeld, niet: hertogdom 
Kleve!), stamreeks 6 gen., 
aanvang 1599, is gedeel-

telijk uitgewerkt, algehele uitwerking vanaf gen. VII], de Loos 
(Neuman de Loos, Dietz de Loos) [uit Opijnen, aanvang tweede 
helft 17e eeuw, uitwerking na gen. III; het is onwaarschijnlijk dat 
Roelof en Arien Gijsbertsz de Loos in de Dijkcedullen van Opij-
nen worden vermeld van 1643-1747], Oosterbaan [uit Sneek, 
stamreeks 6 gen. 1607-1821, uitwerking vanaf gen. VII], Roes 
(Roes Francken) [uit Voorst onder Gendringen, stamreeks 7 
gen., ca. 1480-1776, uitwerking vanaf gen. VIII]; aanv. En corr.: 
Bruijns, Bijleveld, Fabius, De Joncheere, Korthals, Kruijthoff, 
Van Olden, Risselada, Roelants, Schukking, Vaillant, Van Vlo-
ten, Voller.

Nieuwe Drentse Volksalmanak, jg. 130, 2013. H. Bouwman: 
Voormalige wateren op en rond de Eese [landmeters: Pijnac-
ker, Berentsz, Slijp, van Munster]; E.J. Brink: Een bijzonder 
relatiegeschenk [Drentse oorlogstekeningen van Ad Blok van 
der Velden]; B.J. Mensingh: Sleen en de bestuurlijke perikelen 
omstreeks 1800 [van der Wijck, Hofstede, Verschuir, Oosting, 
Mensingh, Pothoff].

Nieuwsblad van de Vereniging Oud Lisse, jg. 12, 2013-3. A. van 
der Tang: Familiegeschiedenis (14) [van der Boon, Kramm, Zon-
derwijk, Leembruggen]; Kwartierstaat van Gijsbert Blokhuis 
[van Parijs, Kramer]; L. Brouwer: Roversbroek, eiland, polder, 
veenderij [Huis, Meyer]; D. Floorijp: Archiefjes: Een pensioen-
meevaller [gemeenteveldwachter J.P. Zijlmans 1890].
  Idem, 2013-4. L. Bemelman: De families Hulsbosch en van 
Graven [onderzoek naar woonadressen; met kwst. 8 kwn.]; L. 
Brouwer: Roversbroek. De weg erheen van de familie Huis [ge-
schiedenis 4 gen. (1826-1960); Meijer]; D. Floorijp: Notaris van 
Stockum; A. van der Tang: Familiegeschiedenis (15). 

Numaga Jaarboek, jg. 60, 2013. J. van Vugt (red.): Nijmeegse 
Biografieën Deel 3 [150 opmerkelijke personen die door ge-

boorte of levensloop 
een bijzondere band met 
Nijmegen hebben ge-
had, van uiteenlopende 
komaf en occupatie]; S. 
Weiss-König: Archeolo-
gische noviteiten uit Mu-
seum Het Valkhof: Een 
baksteen met opschrift 
van De Holdeurn; B. Kruij-
sen: Aanwinsten afdeling 
Oude kunst van Museum 
Het Valkhof [waaronder 
een Vriendenalbum van 
Cornelis van Druijnen 

(1761-1806, exm. Stembergh) met bijdragen uit de jaren 1786-
1797, en een portret van N.R.A. Dreesmann (1867-1939)]; P. 
Begheyn SJ e.a.: De Tweede Wereldoorlog in twee Nijmeegse 
archieven; Kroniek van Nijmegen over 2012. 

‘t Olde Guet, 2013 nr. 18. A. Buurma: Wolter Sijtses Bergsma en 
zijn nageslacht (3) [Dijk, Blaauwijkel, Graanstra]; D. de Graaf: 

Jan Martens Jagersma, 
schipper uit De Wilp [5 
gen., ca. 1750-1936; van 
der Werff, Visser, Bus-
man, Barkmeijer, Roor-
da]; K. Sikkema: Een 
roerige periode uit de re-
gionale geschiedenis in 
1593 [gevechten rond de 
schans bij Frieschepalen 
onder Marum]; G. Braam: 
Een boeiende Marumer 
geschiedenis verteld 
door een 102-jarige [in-
terview met Trientje 

van der Wijk-Bergsma; Fruchnich, Veenstra, Wiekstra]; D. de 
Graaf: Kleurrijke figuren en rare snuiters [Lange Haye (Fran-
kes) met de aap, van Salen]; D. de Graaf: Inleiding: Vroege ge-
schiedenis van het Voorwerk en De Wilp.
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  Idem, 2013 nr. 19. J. van der Veen: Belevenissen van Jacob 
de Vries in  Nederlands-Indië; G. Braam: De aanleg van elek-
triciteit in Marum [van der Laan, Lieffering, Iepema, Hof-
stee, Drost]; J. Posthumus: Het onderwijs in Boerakker; S. de 
Groot-Jager, J. de Boer-Jager: Waarom heten de ‘Zethuizen’ 
Zethuizen? [Holtrop, de Boer, Renkema].

Old Ni-js, 2013 nr. 85. J. Thoben: Montferland in de gemeente 
Montferland; Het historisch juiste wapen van de gemeente 
Montferland [naamsverklaring uit Montferrand; hoofdper-
soon: Constantinus van Cargar/de Melegarde/de Monte/de 
Berga; relatie met de eerste Kruistocht en komst naar West-
falen; met schema afstamming van de Heren van Bergh en uit-
gebreide heraldische beschouwing van het wapen]. 

De Omroeper, jg. 26, 2013-2. H. Schaftenaar: Aan de vooravond 
(1813) van het beleg van Naarden; idem: Willem Lobry (1773-

1835) Van kapitein-in-
genieur te Naarden 
(1809-1815) naar dief in 
het gevang (1825-1835); 
A. Verweij: ‘Naarden 
sterker en socialer’. Her-
man Maijer (1887-1968), 
raadslid en wethouder 
in voor- en naoorlogse 
tijd; H. Schaftenaar: Het 
Weeshuissluisje. 
  Idem, 2013-3. H. Schaf-
tenaar: Een Hollandse 
officier in een Frans gar-
nizoen [Büser; omwente-

ling 1813]; idem: Gijsbertus Johannes Streefkerk (1877-1963), 
de opperste Stadhuishofmeester van Naarden; idem: De galg 
van Naarden.
  Idem, 2013-4. T. van Tol (1922-1996): Het beleg van Naarden (17 
november 1813-12 mei 1814) [geannoteerde transcriptie van een 
dagboek van een kanonnier]; H. Schaftenaar: Kozakken in de 
contreien van Naarden; idem: ‘In naam van Napoleon’. Kolonel 
Jean Falba (1766-1848), daadkrachtig strateeg beleg Naarden.

‘t Onderschoer, jg. 35, 2013-2. F. Appels: Gerhard Appels: de 
Koreaveteraan (1); G. Pegge, J. Paus: De Lattropsvrouwleu 
[Broekhuis]; B. Busscher: Het Koijlenhuijs in Lattrup [Koijle, 
Keulen, Rerink, Maseland]; Fam. Heuvels: De Bögelskamp en 
zijn laatste bewoners (2); P. Huikeshoven: Oorlogskind in juli 
1945 van Hoge Kavik terug naar Amsterdam-Noord [Beern-
ink]; J. Brunninkhuis: Arnold Schurer: een markant grensfiguur 
[(1923-2013), exm. Post]; J. Knippers: Van Erve Epman naar Erve 
Schomaker: Reünie in Berghum tweehonderd jaar na huwelijk 
in 1813 [7 gen. Eppink, Schoemaker, Berning]; J. Knippers: Na-
zaten Duitse familie Süskind op zoek naar roots in Denekamp 
[Cracau, Cohen].
  Idem, 2013-3. J. Bruns: In de voetsporen van meester Bernink; 
Z. Kolks: Denekamp als inspiratiebron voor schilders [Hobbe-

ma, Gorter]; G. Plasger, B. Wierema: Traktaatboeren: boerde-
rij Bonte in Brandlechterhaar; F. Appels: Gerhard Appels: de 
Koreaveteraan (2); J. Knippers: Zeventig jaar geleden mys-
terieuze bom in kanaal bij Noord Deurningen [116 panden be-
schadigd]; Sj. Wynia: De Volharding [industriële geschiedenis]; 
J. Gortemaker: Aanval op meester Bernink’s directeurschap 
van museum Natura Docet 90 jaar geleden; B. Busscher: Erve 
Menseman  in Tilghte [7 gen., 1676-1929; Leverinck, Essinck, 
Laerinck, Meinders]; J. Löwenhardt: De achterkleinkinderen 
van Isaak ten Brink [zoektocht naar overlevende nakomelin-
gen van deze Joodse familie].

Oud-Dordrecht, jg. 31, 2013-1. M. van Mourik Broekman: Dor-
drecht als centrum van de Rijnsleepvaart in het stoomtijd-

perk [Schless]; M. van de 
Sandt: Een oud-zouaaf 
in Dordrecht en zijn ge-
schiedschrijvende pries-
terzoon (1) [Wils]; H. Blok: 
Criminaliteit en welvaart 
in Dordrecht 1749-1800 
(5) [van der Kulk, van der 
Giessen, Hussen-Wens]; 
S. van Bladel: De Groot-
hoofdspoort en de wa-
pens van Heusden en 
Geertruidenberg [Cuyp, 
schilders]; G. van Enge-
len: Gedeporteerde jood-

se kinderen uit Dordrecht [lijst met 42 namen; Heiman, Over-
weg, Frenk, Hesdörffer, Breemer, Thal]; K. Sigmond: Schetsen 
uit Dordtse akten (12) [van Ophoven]; J.M.A. van Wageningen: 
‘Watersnood’ in Dordrecht anno 2013; K. van der Knijff: Willy 
van Heeren-de Geus, een leven lang in Dubbeldam [interview]; 
G. van Engelen: Zeldzame foto’s van Daniel Crena de Iongh  ge-
vonden [1846-1932; Blussé]; K. Sigmond: Carel Tenenti: schoor-
steenveger of architect? [uit Italiaanse familie, sinds 1793 in 
Nederland, schema 5 gen.; Goverts, Broens, Penders]. 
  Idem, 2013-2. G. van Engelen: Dordtse echtgenote van Theun 
de Vries was zijn troosteres [Aafje Vernes (1908-1975), exm. 
Van der Linden]; K. Sigmond: Schetsen uit Dordtse akten (13): 
De ‘haestige sieckte’ en de heer van Papendrecht (1585); J. de 
Heus: Verdwenen gemeenten op het Eiland van Dordrecht: 
Wieldrecht en De Mijl, Krabbe en Nadort; F. Hoyer: Zwijndrech-
ter in Dordrecht [verhalen van Gerrit Wildeman]; G. van En-
gelen: Is de onbekende man op een 19de-eeuwse foto de fa-
meuze Frans Lebret? [Heijstek, Sluiter]; M. van de Sandt: Een 
oud-zouaaf en zijn geschiedschrijvende priesterzoon (2).
  Idem, 2013-3. J. Zondervan-van Heck: Herinneringen aan C.J.P. 
(Kees) Grol (1938-2013); K. Sigmond: Schetsen uit Dordtse ak-
ten (14) [van Hoochstraten, Visscher, de Ruytere; 1578, 1586]; 
G. van Engelen: Mr. K.L. Poll, de legendarische chef kunst van 
de NRC , was bovenal een Dordtenaar; R. Haan: Amstelwyck 
[voormalig landgoed; Trip]; F. Hoyer: Jeugdherinneringen van 
Tine de Jong (1928-2013); K. Sigmond: Het raadsel van de 
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crypte van het klooster Mariënborn; J.M.A. van Wageningen: 
Hendrik van Nievervaart, handelaar, kaper en uitvinder [1769-
1848; exm. Van Kessel, x 1800 M.W.C. Guerin]; J. de Heus: Ook 
Dordrecht heeft zijn ‘Jan van Speijk’. De lotgevallen van een 
oorlogsheld met wie het wel goed afliep [Hendrik Merkus, 
1814, (1782-1850), exm. Mouchon, x 1822 T.P. Nap]; L. van der 
Hoeven: De Dordtse familieconnecties van Arminius. 

Oud Meppel, jg. 35, 2013-2. H. Bolding: Hospice Eesinge, eens 
een florerend landbouwbedrijf [Werkhorst, Hartsuiker, In-

berg]; R. Schut: Mep-
peler molenstenen op 
zwerftocht door de pol-
der; A. Fransen: Bijna 
twee eeuwen handel en 
bedrijf in Meppel [koop-
mansfamilie Fransen, 7 
gen., 1762-1943; Klokke, 
Rinkelaar Slaghuis, Wil-
deboer, Vennik]; H. Bos-
man-Balder: Een diefstal 
in Meppel in 1828 [Mar-
tens, Baarschers, Van ‘t 
Veer]; H. de Zwaan: Klaas 
Krikke’s opa was laatste 

parlevinker; H. Keyl: Een gesprek in het jaar 2000 met Roelof 
Been, voormalig directeur van de Meppeler Muziekschool 
[Been, Schotanus]; Fotorubriek [schoolfoto’s met namen].
  Idem, 2013-3. K. Thomas: Aan het Meppelerdiep, tussen 1740 
en 1840 [Kok, Houwink, Boelen, ten Oever, Blom, Meursing]; P. 
van Aalderen: Willem Johannes Brinkman. Handelaar in aard-
appelen, groenten en fruit [(1917-1989), exm. Van Roij uit Neer 
(L), Ploeger, ten Cate]; W. Ponne: Een paardendief op de Zo-
merdijk? [1755; gerechtelijk onderzoek; Henkeler, de Kikkert, 
de Wilde]; H. de  Zwaan: Guus Rijkeboer was een noodlokalen-
leerling; Klassefoto’s met namen.

Oud Rhenen, jg. 32, 2013-1. H.P. Deys, A.J. de Jong: De geschie-
denis van de Boerderij/herberg ‘De Bonte Koe’ en ‘Het Spul van 
Lotje’ [Van Dolderen, Lijster, Van den Oostercamp]; G.A. van 
Rooijen: Ut Laorend vrogger [Laareind, boerderijen]. 
  Idem, 2013-2. J.M. Vlak: Een ‘Heer van Limmen’ in Rhenen 
[Weldijk, Van der Meer van Kuffeler]; A.J. de Jong: Charterver-
zameling, aanwezig in het Oud Archief van de Stad Rhenen 
[ordening, historie en toegangelijkheid]; H. Dekker: Lijsters in 
Rhenen [enkele naamdragers Lijster 14e-19e eeuw]; H. van den 
Hoofdakker: De poldermolen in de Marsch. 

Oud-Wageningen, jg. 41, 2013-3. T. Jansen: ‘Twee grote liefdes 
– De Wageningse katholieken en de Wageningse joden’ [inter-
view met Ton Steenbergen, mede-oprichter Oud-Wageningen 
]; A.C. Zeven: Uit het Gemeentearchief (deel 50, tevens slot); 
‘Wie woonden waar in  Wageningen?’ verhuist naar website ge-
meente [bewoningsgeschiedenis].

  Idem, 2013-4. B. Kernkamp: Oud en nieuw Wageningen en 
Wagvene [beschouwing]; P. Aben: Burgerslachtoffers 1940-
1945 [monument met namenlijsten]; T. Jansen: ‘Een molenaar 
moet ook sociaal vaardig zijn’ [afscheid Hans Dobbe]; A.C. Ze-
ven: Negentiende-eeuwse burgers wilden ‘schoon’ flaneren; J. 
Kijlstra: Ontbrekende resoluties over Wageningse wildwal ge-
vonden; T. Steenbergen: Bij het afscheid van Anton C. Zeven.

Scoronlo, 2013 nr. 37. B.A. van Dijk: Uit Schoorl weggevoerde 
Joodse medeburgers [1942; Mok, de Kadt]; W.Ph.E. van Kooten: 
Herinneringen aan een bijzonder iemand [over mw. van Soe-
ren-van Leeuwen]; W. Janssen: Camperduin en Groet vierden 
in 1913 de honderdjarige onafhankelijkheid van Nederland; T. 
de Vries: De grenzen van Buytenduyn rond 1730; L. Plomp: De 
Unie van (Vrouwelijke) Vrijwilligers [geschiedenis]; W. Janssen: 
Oost-Europese vluchtelingen verbleven zeven jaar in Schoorl 
[fam. Stoffel; lijst Russische overledenen]; P. Bakker: Een oude 
buitenplee behouden voor de toekomst [restauratie; gebrui-
kers 1874-2006: Oud, Duinmeyer, Dros, Duinker, Bakker].

n Sliepsteen, jg. 29, 2013 nr. 114. W. Bulter: Revuegezelschap 
Boer’nleu spölt t leste bedrief [Roerink]; K. Dragtstra: Spe-

len aan het Gronau-
sevoetpad [Morsink, 
Hanterink]; J. ter Haar: 
Velve Lindenhof, Ramie 
Union (1903-1967) [van 
der Veen]; J. van Heek: 
Spoorbelevenissen van 
een vijftienjarige in 1941; 
S. Koopmans: Schilders-
bedrijf Koopmans Gla-
nerbrug [familiebedrijf, 
3 gen. 1886-1977]; B.K.J. 
Hoving (†): Negentig jaar 
Enschedees notariaat 
[Van Opstall, Zonnevyl, 

Van Hoff, Van Nes].
  Idem, 2013 nr. 115. W. Bulter: Herman Wolbert, ‘Vedel in de ver-
te’ [roman over stad  en land van Enschede in de Franse tijd]; 
idem: Herman Wolbert: schilder, schrijver, collaborateur; J. 
Hemken: Enschedese Wielervereniging ‘Het Oosten’.

De Sneuper, jg. 26, 2013-2. G. Mast: De drie eendenkooien van 
Oudwoude [Wijchers, van Scheltinga, Broersma, Melchers, 
Buisman, Timens]; M. Bruining: Dezelfde voorouders als... Di-
onne de Graaff & Martin Bril [met 3 overzichten]; H. Bouta: 
Het sprookje van oudtante Mathilda [naar Argentinië; Bouta, 
de Jong, Bach]; R.J. Broersma: De dorpswapens van Aalsum 
& Anjum; S. Meindersma: Meindersma’s en de molen van Ee 
[Tamboezer, Koopmans, Sjoerdstra, Huizinga]; M. Kikstra: De 
oorlogsslachtoffers van Dokkum [lijst met namen, tips voor 
onderzoek, categorieën; Postma, Kooistra, Monsma]; H. Zijl-
stra: Website & Blognieuws.
  Idem, 2013-3. J. Roep, H. Zijlstra: Gebrandschilderde ramen 
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Hervormde Kerk Hollum [met namen van oud-burgemeesters; 
Saackma]; J. de Jager: Roodbaard Tuinen, Lucas Pieter Rood-
baard [(1782-1851), exm. Enting, uit Rolde; Deddes, van den 
Berg, Metz]; K. Pera: De Friese wortels van Garmt Stuiveling 
[schrijver; exm. Tiel]; H. Bouta: De wereldreizen van oudtante 
Mathilda [Bach geb. Bouta]; P. de Haan: Diaconierekeningen 
bijzondere familie De Vries; R.J. Broersma: De dorpswapens 
van Bornwird & Brantgum; R. Keijzer: Amelanders staan sa-
men sterk [varen naar de Sont, tolregisters]; W.B. Banga: De 
Zonnekoning van Dokkum te boek: Macht & Pracht van Dokku-
mer burgemeester [Julius Schelto van Aitzema]; G. de Weger: 
Een wonderbare visvangst in 1915 [vishandel Rienstra]; P. de 
Haan: Plankjes met namen: De H:L:Lijsenberg-plank.

Speuren en Ontdekken, jg. 29, 2013 nr. 104. E. Jonker: De twee 
gedenkstenen van molen De Zwaan; P. van Schaik, R. Sieker-

man: Boerderij Kerk-
zigt-Kerkzicht [verv.; 
Schade, van Wees]; L. 
van Erp: Herdenking 150 
jaar Keti Koti op Beth 
Haim in Ouderkerk; P. van 
Schaik: J.V. op G.G. [Jon-
gelingsVereniging op Ge-
reformeerde Grondslag]; 
W. van Bloemen: Een 
bolwerk in Amsterdam 
genaamd Ouderkerk; P. 
van Schaik: Varen naar 
Amsterdam (en terug).
  Idem, 2013 nr. 105. P. van 

Schaik: De omwenteling van 1795, het begin van de Bataafse 
republiek in Ouder-Amstel; R. Siekerman: Lodewijk Napo-
leon Bonaparte, onze eerste koning 1806-1810; J. Verheul: 
De Sluisvaart bij Ouderkerk: een kleine geschiedenis van de 
familie Verheul; A. Boomars: Mensen helpen, dat vind ik fijn! 
[interview met Hillegonda Visser-van Weelden, *1917]; P. van 
Schaik: Pastoor Kaag, een opmerkelijke Duivendrechtse pas-
toor (1844-1906); W. van der Velden, P. de Nooij: Het schilders-
bedrijf Otto in Ouderkerk aan de Amstel [familiebedrijf, 4 gen. 
1860-1967; Duijker, Bokhorst, de Grauw, Baud, Molleman].

De Spuije, 2013 nr. 89. G.J. Lepoeter: Een nieuwe paro-
chie-rechtkamer voor Wemeldinge, anno 1658 [Mejoncq, Snij-
der, Fonteijne]; J. Brouwer: Een nacht vol wonderen in Kapelle 
[vliegtuigcrash op het dorp 1943; Nout, van der Endt, Brouwer]; 
G.W. Hoogerhuis: Brand in het land van Goes [van der Mande-
re]; J. Boogaard: Het Soepuus. De werkzaamheden van de 
Commissie voor Oeconomische Spijsuitdeling te Goes [van 
Kerkwijk, de Kanter, Poele, Crombouw].
  Idem, 2013 nr. 90. J. Spoorenberg, H. Voskuilen: J. Torbijn 
in Goes, een regionale uitgever; F. Dees: Geen brug voor 
Noord-Beveland; M. Lenshoek: De ‘Europese’ familie de Per-
poncher Sedlnitsky en hun band met Zeeland; C. van den 
Bovenkamp: Reynier de Muynck [interview kunstschilder]; K. 

Sluijter: Behangselschilderingen in het pand Grote Markt 17 te 
Goes; F. de Kaart: Begraven buiten de stadswallen.

Stad & Ambt Almelo, jg. 21, 2013-3. B. ten Hulscher: Pastoors 
in Almelo in de vijftiende eeuw [Van Hulscher]; P. Grondel: Ac-

tiviteiten ter herdenking 
Jan Jans (1893-1963) 
[architect en tekenaar, 
collectie topografie]; P. 
van Rooij: Streekdracht 
in een eigentijds jasje; 
G. Brouwer: Was Piepe-
riet in 1818 wel schuldig? 
[over het voltrekken 
van de doodstraf]; J. van 
Kooij: Harry Spannen-
burg was uniek [‘com-
mercial artist’].
  Idem, 2013-4. G. Lage 
Venterink: Van Almelo 

naar de hel van Verdun [over Jules Hedeman, journalist van Le 
Matin]; H. Holtmann: De firma B. Haas [Joods familiebedrijf 
1885-1985, 3 gen. Haas, afk. uit Ickelheim, Beieren]; G. Brouwer: 
Moeizaam op weg naar één Almelo [samenvoeging Stad en 
Ambt in 1913]; Koninklijk Symfonie Orkest Cecilia 150 jaar. 

Stad en Lande, jg. 50, 2013 nr. 137. R. van Langeraad: Vijf gene-
raties van Langeraad op ‘Dreischors Nieuwland’; M.K. Buth: Ar-
rensleden op Schouwen-Duiveland; B. Blikman-Ruiterkamp: ‘t 
Zijn sterke benen  die de weelde kunnen dragen. Jacob Cats en 
zijn spreuken [(1577-1660), exm. Breyde, tr. 1605 Elis. Van Val-
ckenburgh]; P. Noordermeer: Een snotneus op het distributie-
kantoor [over bonkaarten en stamkaarten]; J. Padmos: Nathan 
Samuel Polak (1802-1871): een bijzondere Joodse inwoner van 
Zierikzee.
  Idem, 2013 nr. 138. Reconstructie slavenreis van d’Eenigheid 
(1761) online; H. Doeleman: Veilig bewaren van familiepapieren 
en andere objecten; G. Hendrix: Uut de pepieren. Eigentijdse 
bronnen over het dagelijks leven op Schouwen-Duiveland in 
vroeger tijden; De straatnamen van Zierikzee in de loop der 
eeuwen (slot). 

De Stamboom, jg. 15, 2013-2. Kwartierstaat Jan Kwantes [aanv. 
en voortzetting met gen. IX; Hakkers, Swets, Sulker, Ver-
booms, De Gast, Macharis, Demper].
  Idem, 2013-3. Z. Erkelens-Aanen: Uit de archieven: een bed-
stee en een spen [spen = provisiekamer; Bos, de Bes]; Kwar-
tierstaat Jan Kwantes [aanv. en gen. IX-X; Brieving, Ritmeester, 
van Gangelen, Schram, Calis].
  Idem, 2013-4. Z. Erkelens-Aanen: Uit de archieven [ORA 
Naaldwijk 1723; Baan, Boer]; Kwartierstaat Jan Kwantes [verv.; 
Verwaart/Verweert, Covel, van der Sijde, Maat, Daggeldt, Ka-
pel]; J. Mouthaan: Herinneringen aan mijn oudoom [Mouthaan].
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Heerlijck Ni-js, 2013 nr. 54. H. Moorman: Hermanus Fredericus 
Moorman burgemeester in crisistijd [(1863-1940), burgemees-
ter van Wehl 1922-1934, x Lucassen, stamreeks 7 gen. vanaf 
1661]; W. Berendsen: 4 en 5 mei 2013, een bijzondere Herden-
king en een feestelijke Bevrijdingsdag [Bassler, Belveal, Riks-
man]; R. Lukassen: Het doorgeven van herinneringen [herden-
kingsrede van deze oud Unifill militair, stamreeks Lucassen 8 
gen.].
De Historie [Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef], jg. 29, 2013-
2. W. Fecken: Woonwagens in ‘s-Graveland [Teus Schouten 
(1893-1971)]; J. Veenman: Levenslijn [interview met Cornelia 
(Kee) Meester-Hageman (1917–2010)].
  Idem, 2013-3. Levenslijn: Herinneringen van een dorpsbewo-
ner [Jan Veenman, *Ankeveen 1931, exm. Hagen]; R. Keijzer: Het 
zware leven van de molenaar, Aannemer van het ‘Maalwerk’ 
[techniek].
  Idem, 2013-4. J. Immerzeel: De Bataafse Revolutie, Korten-
hoef 1795; W. Fecken: De Franse omwenteling, ‘s-Graveland 
24 februari 1795/Een stormachtige vergadering 3 april 1795; F. 
van Giessen: Herinneringen van een dorpsbewoner [interview 
met Gerrit van Hooren, *9-6-1922].
Historisch Geografisch Tijdschrift, jg. 31, 2013-1. W. Boerefijn: 
De vorm van nieuwe steden  uit de 13e en 14e eeuw; E. Raap: Op 
zoek naar het Nederland uit onze jeugd?
  Idem, 2013-2. J. van Doesburg: Op het spoor van de Opstand. 
Over het belang van interdisciplinair onderzoek naar histori-
sche slagvelden [strategisch gelegen kastelen en fortifica-
ties].
Historisch Weesp, 2013-2. E. Pouwels: Tom Otto over 65 jaar 
City of Wesopa; D. van Zomeren: Opkomst en ondergang van 
Becht & Dyserinck [kachelfabriek]; H.J. Over de Linden: Op en 
langs de openbare weg in 1819; E. Pouwels: Ons Clubje is uit-
gespeeld  [krantenknipsels en foto’s toneelclub naar het ge-
meentearchief]. 
Immaterieel Erfgoed, jg. 2, 2013-2. J. van der Velden: Draaior-
gelbouwers in Amsterdam. Firma Perlee.
  Idem, 2013-3. Special Jongeren. J. Holman: Strijdliederen en 
rode rozen; E. Meier: Dat doe je toch niet? [gedragsregels]; A. 
Schepers: Lichaamskunst. Eeuwenoude versieringen in een 
nieuw jasje; J. Tamis: Vrouwen zitten altijd links.
  Idem, 2013-4. I. Strouken: Allerzielen. Rouwen om de dood van 
dierbaren; J. Wassink: Carnaval. De toekomst van een omke-
ringsfeest; Leca: Hoor ik daar geen paardenvoetjes? [resulta-
ten enquête Sinterklaas- en Sint-Maartengebruiken in Vlaan-
deren 2012]. 
In Paradisum [bulletin behoud monumentale Nijmeegse be-
graafplaatsen], jg. 22, 2013-3. P. van der Haar: ‘Graf symboli-
seert zielenrust persoon’ [Peter van Schaijk, trekker mega-
project: inventarisatie van graven van oorlogsslachtoffers in 
Nijmegen en digitalisering van de verloven tot begraven van 
begraafplaats Daalseweg]; J. Roosendaal: Geheimen van be-
graafplaats Stenenkruisstraat: De dood van een prins [Willem 
Karel van Saksen-Weimar-Eisenach, 1839].

Johanniternieuws, jg. 64, 2013 nr. 252. T. en E. Verselewel de 
Witt Hamer: Museum of the Order of St John; T. Verselewel 
de Witt Hamer: De Johanni(e)ter Orde in Nederland (17): Com-
manderij Montfoort [sinds 1544, historie]; Het Johanniter 
kruis. 
Kondschap, jg. 29, 2013-2. H. van Heerde: Aremberg, stadhou-
der en grootgrondbezitter [historisch overzicht familie, eco-
nomische activiteiten en oorlogshandelingen].
  Idem, 2013-3.J. Spitse: Onderwijsvernieuwing in de Franse 
Tijd.
  Idem, 2013-4. J. Spitse: Onderwijsvernieuwing in de Franse 
tijd (2); W. Temmink: De boerderij van Harm [bewoners, ge-
schiedenis; Haasjes]; R. Hoving: Een dijkgraaf uit de vorige 
eeuw: Pieter Bos. 
De Kostersteen, 2013 nr. 125. A. Nooij: Geschiedenis van de 
Edeseweg [met onteigeningsstrijd 1839/40; van Roekel, van 
Silfhout]; K. Heitink: Beukenoord en Otium [Harger, van Gor-
kum, Kijftenbelt, Donath].
  Idem, 2013 nr. 126. K. Heitink: 1913: Onafhankelijkheidsfees-
ten in Bennekom; B. Lever: Theodorus Prins en zijn familie, 
Bennekom in de Franse Tijd [van een agrarisch kerspel tot 
een mairie; 4 gen., 1717-1916; Klinkenberg]; idem: Een vlag voor 
Bennekom. 
Kroniek [Amersfoort], jg. 15, 2013-2. Themanummer 150 jaar 
spoor in Amersfoort. I. Vermeulen: Het geheim van station 
Amersfoort [archieven NVBS].
  Idem, 2013-3. E. Scheepsma: Zoektocht naar het voorname 
geslacht Van Caldenborg  [intrigerend wapenmedaillon op 
kan].
  Idem, 2013-4. G. Elissen: Erfgoed TV. Zappen door de foto’s 
van archief Eemland; G. Raven: Drie Dikjes. Hoe drie broertjes 
op rij overleden [gezin Voorburg-Boersen]; Th. Miltenburg: Het 
glas-in -loodraam van Hemels [Visser]; W. Maassen: Trouw tot 
aan de dood [schilders; Tieland, Traarbach].
Kroniek van Arent thoe Boecop, 2013 nr. 153.
Kroniek van Oudorp, jg. 8, 2013-1. Fotorubriek [St. Joseph 
Kleuterschool 1951/52, lijst met ca. 90 namen]; H. de Visser: 
West-Friese Omringdijk; D. Veel: De gezellenvereniging St. 
Joseph in Oudorp in de jaren ‘30 [Kolping, Van Baaren; foto 
met lijst namen (32)]; J. Duinmeijer: Van Kraspolder tot Ooie-
vaarsnest [Koning, Konijn].
Lek en Huibert Kroniek, jg. 15, 2013-2. W. van Zijderveld: Anna 
Maria van Schurman, Lexmond  en Rhenen [*Keulen 1607, ovl. 
1678, exm. Eva von Harff, leven gewijd aan kunst en weten-
schap, band met Lexmond; Hardenbol, de Labadie].
  Idem, 2013-3. M. Wittebol: Burgemeester Coert van Ee [in-
terview]; M. Wittebol, R.A. Hendriks: De keuze van... [scala van 
onderwerpen met motivatie gekozen door (bestuurs)leden].
  Idem, 2013-4. W. van Zijderveld: De onafhankelijkheidsfees-
ten van 1913; J. de Kogel: Jan Holl [corr. en aanv.]; H. de With: De 
Gregoriushoeve in Lexmond. 
Lutje Feith, 2013-2. J. van Keulen: Kadaster- en studiezaalba-
lie in Groninger archieven geopend; G. Jonker: Michiel van Bol-
huis [(1713-1764), musicus].
  Idem, 2013-3. B. Jongejan, A. Selen-Boonstra: ‘Hij is eindelijk 

Verder ontvingen wij in 2013
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thuisgekomen’ [struikelsteenlegging ter nagedachtenis Gro-
ninger slachtoffers van de April-Mei stakingen 1943]. Bijlage: 
Dag van de Groninger Geschiedenis.
  Idem, 2013-4. B. Jongejan: Omringd door mist en nevel: con-
centratiekamp Natzweiler [gevangenen uit het Groninger 
communistisch verzet; Beikens, Schrik, Rode, Buurke].
Leusden toen, 2012-1. J. van Burgsteden: Honthorst – de ko-
permolen – kaasboederij [Thiens, van Klooster].
  Idem, 2012-2. K. van Otterloo: Mei 1940 – Schermutselingen 
bij Achterveld, Asschat en Stoutenburg; L. van Burgsteden: 
Italiaanse kroonprins (weer) in Stoutenburg [Luden, Doeff, 
Soulier].
  Idem, 2012-3. Themanummer St. Hubertusjacht.
  Idem, 2012-4. J. van Burgsteden: De Muys – Muysdorp [her-
komst naam, ontwikkeling buurtschap]; A. Vermeulen: Hendrik 
Jan Wolter (1873-1952), topimpressionist uit Leusden [kunst-
schilder].
  Idem, 2013-1. H. Hofland: De Kleine Bieshaar en zijn bewo-
ners, een keuterboederijtje aan de Tabaksteeg [herinneringen; 
Hofland, van Ginkel de Bree]; J. Huurdeman: Klein Wijnbergen 
in oorlogstijd [Tijmensen, Botterblom, van ‘t Klooster, van de 
Wijngaard, Hak].
  Idem, 2013-2. J. Huurdeman: Russen ondergedoken in Asschat 
(1944-1945) [Schreuder, Overvest, de Beaufort, van Roomen]; 
P. van der Kam: Over een multitouchtable... impressies.
Mars et Historia, jg. 47, 2013-1. G. Rommelse: De Spaanse Suc-
cessieoorlog (1700-1713), een beknopt overzicht; R. le Comte: 
De oorlogsvloot van de Republiek in de Spaanse Successie-
oorlog; D. Starink: De samenvoeging van de departementen 
van Marine en Oorlog en de vergeefse fusiepogingen van de 
vliegdiensten van leger en vloot in het Interbellum.
  Idem, 2013-2.  B. de Groot: Pro Gloria et patria. Het Duitse 
Marinekorps 1914-1918 (1) De zeeoorlog; M. de Haan: Brieven 
uit Berlijn. Het belang van buitenlandse kennis voor de ontwik-
keling van de Nederlandse Luchtvaartafdeeling tussen 1914 en 
1918.
Met gansen trou, jg. 63, 2013-5. P.C. De Jongh: Branden te Hees-
been; B. Meijs: De kanonnen van vesting Heusden; C.H. van 
Spijk: Het geld en de goederencirculatie in de Eerste Wereld-
oorlog. 
  Idem, 2013-6. H. Altenburg, B. Meijs: Overlast dijkdoorbraak 
te Oudheusden 1651; P. van Oosterhout: Uit het oud rechtelijk 
archief van Vlijmen [moord op molenaar Marten Robbertse 
Kievits, broedermoord door Willem Driesse Mulder op Antho-
nij Driesse Mulder]. 
  Idem, 2013-8. Themanummer wielerhistorie in Heusden [Ver-
linden, Meesters, Lutters, van Overdijk, Wolfs, Libregts].
  Idem, 2013-9. P. van de Weijenberg: Drie generaties smeden (2). 
  Idem, 2013-10. H. de Wit: Joodse onderduikers in de Badhuis-
straat in Drunen [van Bladel, Olieslagers].
  Idem, 2013-11. N. Dircksens: Meliestraat 19, een bijzonder pand 
in Vlijmen [architect van Elmpt (*1866), Tacx, Wenning]; Sj. van 
Hulten: Van boeren komaf. Sjef van Kessel (1874-1951).
De Miedbringer (SOS), jg. 52, 2013 nr. 188. J. Firet: Dellewal: onT-
roerend goed. 

Molens, jg. 28, 2013 nr. 111. K. Kleijwegt: De Roos in Delft weer 
officieel in gebruik gesteld; B. Hoofs: Dirk Verberne verzorgt 
smeedwerk bij restauratie Holten’s Molen.
  Idem, 2013 nr. 112. K. Kleijwegt: Certificaat van verdienste voor 
Bart Dooren van De Roos in Delft; R. Wassens: ‘Gouden duo’ 
runt zeilmakerij [Sipke Koning, Stiens].
NHA jaarverslag 2012. Met o.a. Aanwinsten archieven en 
beeldmateriaal en stand van zaken digitalisering. Gedigitali-
seerd zijn o.a. de DTB van alle 11 aangesloten gemeenten plus 
Diemen, Texel, Weesp en Weesperkarspel en overlijden Am-
sterdam 1951-1960.
Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën, jg. 12, 2013-2. N. Janssen: 
Meester Martinus Koopman bejubeld [1812-1871]; Genealogie 
Online. 
  Idem, 2013-3. N. Vis: Twee generaties gemeentebodes [Ruijgt]; 
De Digitale Arena Delft: het digitale archief van Charters en het 
Oud Notarieel Archief van Delft en Nootdorp.
Nieuwsbrief Streekarchief Eiland IJsselmonde, zomer 2013. 
Steenbakkerij te Pernis. Polder Deijffelbrouck [17e-18e eeuw; 
Van Rijck, Verheul, Swemcoop].
Nijmeegs Katern Numaga, jg. 27, 2013-3. P. Altena: Werkbezoe-
ken aan het rampspoedig vervallen Nijmegen in 1800 en 1804 
[Goldberg, Van Wijn].
  Idem, 2013-4. J. Hekking: Sociëteit de Harmonie, 1812-heden; 
H. Regenspurg: Chris le Roy. Kunstenaar en natuurliefhebber; 
M.J.: Frans Berntsen, Varend Kunstschilder.
  Idem, 2013-5. A.H. Groustra-Werdekker: Visserij en visrecht 
in de Waal; R. van Hoften: Kadecultuur van Nijmeegse Visvrou-
wen: Van verse en rotte vis; M. Brans, H. Wegman: ‘Mede voor 
het nageslacht’ geen visbuurt naast de schilderswijk: voorstel 
naar de haaien.
Ons Charlois, jg. 20, 2013-2. C.A. Oosthoek: Bonn en Mees 1888-
2013 (125 jaar) [(3) en slot – Bokken aan de Sluisjesdijk]. 
  Idem, 2013-3. J. van ‘t Hof: Verhaal bij enige oude foto’s [voet-
balclubs]; Honderd jaar Breukhoven 24-6-1968 [fondsboden en 
verzekeringsagenten].
  Idem, 2013-4. H. Gietema-Haasdijk: Het stoomgemaal op Het 
Sluisje [Spoormaker, Roobol]; 30 Jaar Streekarchief Eiland IJs-
selmonde; H. Wols: Kamphuis Fijnoord.
Oos Gebrook, jg. 6, 2013-2. B. Grothues: Ik zie, ik zie in Hoens-
broek wat u niet ziet! Johan Willem Frederik Werumeus Buning 
in kasteel Hoensbroek; H. Bisschops: Hoensbroekse buurt-
schappen voor 1900 (1) [Sloerts, Coumans].
  Idem, 2013-3. J. Brassée: Romeinse villa Schuureyk; Honderd 
jaar de Slak [buurt]; H. Bisschops: Hoensbroekse buurtschap-
pen voor 1900 (2) [Papperts, Muysberch].
Oud Bathmen, jg. 33, 2013-2. G. Goorman: Het Westerhuis: rec-
tificatie en aanvulling [Westerhuis, Grauwijcks, Littinck]; M. 
Struijs: Fietstocht Boerderijen Sallands Erfgoed [met toelich-
ting op de boerderijen; Aarnink, Assink, Drost, Wichink, Pak-
kert]; H. Smit: Schermutselingen langs de Schipbeek.
  Idem, 2013-3. J.B. Bleijenberg, M.J. Nicasie: Een uitstapje naar 
Bathmen [geschiedenis 13e-20e eeuw aan de hand van thema’s, 
naamsverklaring, verbindingen, waterschap, het dorp, Huize 
Dorth, boerderijen, buurschappen, kerk].
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Huisorgaan van de familievereniging Kikkert, jg. 61, 2013-
2. G. Timmerman: Mensenkennis is heel belangrijk in het vak 
van accountant. [afscheid Marius Kikkert van accountants-
kantoor]; Hollandse tak: Gezin Pieter Kikkert-Geertruida 
Stoepker en Hendrik Adrianus Kikkert-Hendrikje Zegel.
De Ielstekker, nov. 2013. P.Y. Elgersma: Elfstedentocht 
1956; J. de Graaf-Elgersma: Een ielstekker op zee (3); H. v.d. 
Berg-Elgersma: Familiedag kleinkinderen pake Willem op 7 
september 2013. 
In de Smitse, 2013 nr. 23. Ome Ben: De Landbouw III in de 
Wieringermeer; Zusje V.: Broers …. wat heb je eraan?
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, jg. 27, 2013 nr. 106. Wilhelmus 
Schuijt [1706-1784, predikant, exm. Van der Mieden]; DNA [le-
zing door R. Philippo]; Een vreemd verzoek [Cornelis Schuijt 
verzoekt op 4 oktober 1627 om met de zuster van zijn over-
leden vrouw te trouwen, verzoek afgewezen].
  Idem, 2013 nr. 107. Familieadvertenties [bruikbaarheid voor 
onderzoek, voorbeelden]; Klokkenmaker Van der Schuit 
krijgt al tien jaar elke klok weer tikkend; Een kermisbrief uit 
1827 van Jochem Schuijt; De grote omschakeling [overstap 
van Generation naar Aldfaer]. 
Koeckoeks Tabloid, 2013 nr. 13. W. Koekkoek: Stamboomge-
gevens raadplegen.
De Kruijdboom, jg. 29, 2013-2. De ‘Boeken’ van Jaap Kruit; 
Rolf Kruit [met stamreeks 8 gen., ca. 1720-heden]; P. van 
Rooden: Hendrikus Cornelis Kruijt (1856-1952) Deel 4 (slot); 
60 jaar getrouwd: Jan en Ans Kruit uit Bilthoven [22-10-2013]. 
Het Le(e)ver orgaan, jg. 31, 2013-1. D. Gerritsen-Houten: In-
terview met Meta Gerritsen-Lever [met stamboom Jan Le-
ver, 3 gen. 1859-2011]; H. Lever: Poëziealbum Berendina van 
Dam [voorbeeldige uitwerking van bijdragen, met uitgebrei-
de genealogische gegevens van Dam-Lever; Middel, Bijle-
veld, Scholtens, Raadman, Wiegel].
Mededelingenblad van de Studiegroep Geslachten Drost, 
jg. 22, 2013-2. W. Drost: Drie dames Drost [Eva, 24 j. oud 
overleden aan brandgel; Michelle, 22 j. oud, vermist en terug-
gevonden; Melissa, speelt al twee jaar lang in Soldaat van 
Oranje]; J. Dijkstra-Drost: Drie Drosten in Kamp Neuengam-
me (D). 
  Idem, 2013-3. J. Dijkstra-Drost: Varende Drosten van de 

tak Mastenbroek; Red.: Drie Drosten in Kamp Neuengam-
me [aanv.]; H. Drost: Maritieme voorgeschiedenis van de 
Groninger Drosten deel 2 [monsterrollen uit het Noordelijk 
Scheepvaartmuseum]. 
Memoriale, 2013 nr. 19. Tj.H. van Voorst Vader: Karel de Vidal 
als directeur gemeentewerken in Kampen.
Millenaers Koerier, jg. 22, 2013 nr. 52. H. Millenaar: Beleef 
Schiphol van dichtbij, het verhaal over haar jeugd en haar  
werk; A. Kruithof-Damming, I. van der Swaluw-van Gessel: 
Jean Millenaar (3, slot).
  Idem, 2013 nr. 53. Jan van der Heyden [schilder van stads-
gezichten en uitvinder van de verbeterde brandspuit en 
straatlantaarn; over-over-overgrootvader van John van der 
Heyden, zoon van Petronella Millenaar]; Portret van Dam-
mes Millenaar en Gietje de Vrij [x Zegwaard 20-5-1892].
Nieuwsbrief Aart van ‘t Net, jg. 21, 2013 nr. 31. J. van de Fliert: 
Meesters in hout [familiebedrijf Van de Fliert].
Nieuwsbrief Hettinga Stichting, 2013 nr. 25. De St. Jozef-
kerk te Heeg [verbonden met Hettinga’s]; Koperen emmer in 
Warga [identificatie initialen]; Kwartierstaat van Hendrikus 
Folkert (Rikus) Hettinga [–, de Boer, Sinnema, Jurna].
Olsthoornkroniek, jg. 27, 2013-3. Bets Olsthoorn nog steeds 
actief [in gesprek met de moeder van de bekende kas-
sen-sloper en -bouwer Jan Olsthoorn]; M. Vis: Remplaçant of 
nummerwisselaar.
  Idem, 2013-4. M. Vis: Toen en nu: Bevel om Holland te be-
schermen; idem: De Naewoning in de Westmadepolder te 
Monster [gekocht door Crijn Olsthoorn (stamvader van  tak 
Q)]. 
Omdat mijn naam Vermant is, jg. 20, 2013 nr. 37. Fragmenta ge-
nealogica 5: Van Vyve ‘Heeren van den Vleeschen Ambochte’ te 
Brugge [gen. van de familie van Vyve (met de keper), 20 gen., 
1370-heden; Roels, Schippelinck, Braem, Hoyere, Cuusche, van 
Hende, Nieuwkerke]. 
De Profeet van de Veluwe, jg. 29, 2013 nr. 86.
Ruychrock Fragmentaria, 2013-2.
Het Scheep(s)journaal, jg. 15, 2013-2. Vervolgonderzoek in 
het Nationaal Archief van Curaçao; De cirkel is rond [Van Ja-
cob Scheepbouwer die in 1903 naar Amerika emigreerde tot 
Cassandra die weer naar Nederland emigreert; met schema 
familierelaties, 6 gen.]. 
De Schildknaap, jg. 19, 2013-1. Notaris Jacob Arie van der 
Knaap [1883-1919]; Kwartierstaat van Theodorus van der 
Knaap [*20-9-1954, 32 kwn.; de Regt, Bakker, Ouweneel, Her-
laar].
  Idem, 2013-2. G. van der Knaap: Van der Knaap Stamboom 
D, tak D2 [verv.; van der Ark, van der Voort, van Zeijl]; Stam-
reeks van der Knaap-Bos [diamanten echtpaar; 7 gen. 1772-
1953].
Stichting Jacobus Lautenbach 1537/’38 tot 1611, 2013 nr. 
50. C.P. Lautenbach: Pake Folkert, de duvel fan Kûkherne (4, 
slot); William Earl Lautenbach (1931) [Arizona]; Berin Lauten-
bach  (1970) [Australië, werkzaam in de internetbeveiligings-
branche]; Jan Lautenbach (1858-1928) [Michigan]. 
Tijdschrift van de familievereniging Van den Bempt, jg. 29, 

Familiebladen 2013

  Idem, 2013-4. G. Brilman: ‘Vrogger meer bottenwark op de 
boerderij’ (1); H. Smit: De Uutvlog, Uitvlog, Uitvlogt, Uitvlucht, 
Uitvlugt... [boerderijnaam]; G. Wisselink: Samuel Horowitz (1) 
[uit Sniatyn in de Oekraïne, *1911, in 1931 in Bathmen aangeko-
men]; R. Nicasie: Lebuïnus en de bekering van de Saksen [Karel 
de Grote, Widukind].
Oud Leiden Nieuws, jg. 1, 2013-3. Boerhaave en zijn tijdgeno-
ten, en de betekenis van hun lichaamslengte [fysisch-antro-
pologisch onderzoek van begravenen in de Pieterskerk in 
Leiden]; Jan van Hout geëerd met gedenksteen en boek [(1542-
1609), stadssecretaris].
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2013-3. De stamboom van de familie Van den Bempt uit Ber-
chem [1750-1800, gezin met 14 kinderen uitgewerkt; Van de 
Wijngaert, Brants].
  Idem, 2013-4. P. Vandenbempt: Oud-strijders 1914-1918 
naamgenoten [28 strijders waarvan 13 geplaatst kunnen 
worden in de stamboom]; G. Vandenbempt: Twee penningen 
uit de 18e eeuw met het familiewapen Van Den Bempden 
[beide geslagen te Amsterdam, één ter gelegenheid van 
zilveren huwelijk in 1739 van burgemeester Egidius Van den 
Bempden en Aegje Hooft]. 
Uit Welke Beker, jg. 14, 2013 nr. 39. Wel of geen familie [verv., 
voorouders van Iris Kroes en Doutzen Kroes]; Bezoek Bron-
beek Arnhem [relaties Spoor-Kroeze, Droop-Kroes]; Ex-por-
tier Kroeze sticht bedrijfsmuseum [Cacao De Zaan]. 
  Idem, 2013 nr. 40. Wapen stam Brugge I; M. Strijker: Al 60 
jaar een bruidspaar [stam Tubbergen Roelof Tienstra en 
Lieneke Kroeze]; De voornamenbelasting die niet doorging; 
Schilder Betting Kroese [stam Drachten]; Afwijkende huwe-
lijksacte [stam Bentheim, stamreeks en gezin Herman Kroe-
ze]; Johannes Kroese Meijer [stam Essen].
Van Hilten, jg. 22, 2013-2. F. van Hilten: De familievereniging 
en de Sociale Media; Registratie familiewapen; Van Hiltens 
in [Japanse] krijgsgevangenschap.
  Idem, 2013-3. K. van Hilten: Van Hiltens voor de Krijgsraad; J. 
van Hilten: Made in Baambrugge. 
  Idem, 2013-4 nr. 90. Laatste nummer. Vereniging Van Hilten 
slapend gemaakt, er wordt geen onderzoek meer gedaan, 
bewaarfunctie gehandhaafd; M. van Hilten: Een onverwach-
te ontdekking; Een bijzonder boekje van Antonie van Hilten: 
Het nieuwe testament in het Indonesisch; De Maatschappij 
van Weldadigheid [Christiaan van Hilten, *7-4-1838, zoon van 
Francina Catharina van Hilten, opgesloten  in Veenhuizen]. 
De Veerkamp Krant, jg. 19, 2013 nr. 71. Het scannen van ‘ou-
derwetse’ dia’s.
  Idem, 2013 nr. 72. Venia Aetatis van Wilhelmus Harmannus-
zoon Veerkamp (1826-1885); V. Timmer, T. van Eck: Herinne-
ringen aan Gustave Veerkamp [(1890-1913) met stamreeks 8 
gen.]; Joost Veerkamp verdient een postzegel [postzegelont-
werper]. 
  Idem, 2013 nr. 73. Kostschoolleven in 1898 [brieven aan 
thuis].
Vis A Vis, 2013 nr. 55. J. Kerkhoven: Zit er muziek in Vis a 
Saandyk?; P. Ingenegeren: De familie Ingenegeren. Deel II 
Van tabak, thee, kina en beton. 
Vreugdeschakel, jg. 31, 2013 nr. 78. Landelijke erkenning: 
‘Hulpverlener van het Jaar’ [ambulanceverpleegkundige 
Robert Vreugdenhil uit Dordrecht]; 30 jaar familiestichting 
Vreugdenhil. 
De Wagenschouw, jg. 28, 2013 nr. 54. Gait Lunties levensloop 
(1) [pseudoniem van Gerrit Jan Wagenvoort *1943]; M. Wa-
genvoort: Dwarsverbanden in de stamboom “Wagenvoort” 
[kwst. Wagenvoort-Smeenk en Wagenvoorde-Wagenvoor-
de]; De stamboom [gen. XIag-XIar]. 

Uit het buitenland in 2013

Archivar, jg. 66, 2013-3.
Armorial des Archives Vervietoises, Tome XVII, 2013. 
ASF Informationsdienst, 2013 nr. 187. U. Detemple: Banater 
in Südostrumänien 1951-1956; Einwohnerbuch 57: Altenkes-
sel-Rockerhausen 1860-1910; aanv. op Püttlingen.
  Idem, 2013 nr. 188. Pfarrer der Familie Böcking.
  Idem, 2013 nr. 189. E. Schwer: Es lebe die Revolution – es lebe 
der Kaiser. Offiziersschicksale in großer Zeit [General Paul Gr-
enier; Guichard, Vilatte, Molitor, La Bedoyere].
De Familjefuerscher, jg. 29, 2013 nr. 89. Nummer gewijd aan 
‘Nicolaus Arresdorff aus Limpach, gestorben als Weihbischof 
in Münster am 28. März 1620’ [leven, testament en inventaris 
van Arresdorffs bibliotheek].
Feuillets de la Societe Royale des Archives Vervietoises, 
2013 nr. 90. Les Saint Germain [kopie testament 1761].
  Idem, 2013, nr. 91. P. Koemoth: Note sur une ancienne famille 
de Heusy: les Saint Germain (suite et fin).
Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen, jg. 11, 2013-3, 2013-4, 
2013-5, 2013-6.
Der Genealogische Abend, 2012 nr. 48. Ein lippischer Heimat-
forscher: Wilhelm Süvern [kwst.; lijst van publicaties en nala-
tenschap]; Hohes Sterbealter [Drave x Lüdiking].
  Idem, 2013 nr. 49. Kwartierstaat Erwin Müller [–, Griese, Don-
nerman, Riese]; Ein Sack voll Landt [1745; Nieman].
  Idem, 2013 nr. 50. Bernhard VII. zur Lippe [1428-1511; kwst. von 
Holstein und Schaumburg].
le Héraut, association royale office généalogique et héraldi-
que de Belgique, jg. 124, 2013;  jg. 125, 2013. 
Familienkundliche Nachrichten, Bd. 15, 2013 nr. 10. 
Jahrbuch für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlan-
des, 2013 nr. 62. 
Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Genealogie Magde-
burg, 2012 nr. 26.
Mitteilungen der Gesellschaft für Familienforschung in Fran-
ken e.V. , 2013 nr. 47 en nr. 48.
Mitteilungen Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Ge-
schichte, 2013 nr. 85. Geschichte der Gutsanlage Noer [1708-
1933; familie Noer zijtak van het Deense koningshuis]; E-boek: 
Geschichte des Klosters Reinfeld [dubbelband, 16e eeuw]; ‘Der 
Kieler Frieden: 1814 – ein Schicksal für den Norden’.
Mitteilungsblatt der Gesellschaft für Friedrichstädter Stadt-
geschichte, 2013 nr. 86. Motiv Friedrichstadt. Ansichten aus 
mehr als 390 Jahren Stadtgeschichte 1621-heden [kaarten, 
etsen, schilderijen].
Rundbrief Familienkunde Niedersachsen, 2013-1. Festschrift 
100 Jahre Familienkunde Niedersachsen; W. Ewig: Steinerne 
Spurensuche - Familie von Reden im Spiegel ihrer Grabmale.
  Idem, 2013-2. Familienbuch Hohenhameln en Steinlah; Neu-
zugänge in der Bibliothek.
Saarländische Familienkunde, Register Band 11 (2008-2011).
Sächsiche Heimat Blätter, jg. 59, 2013-2. S. Altensleben: Der 
Mann mit dem Helm an Rat- und Amtshäusern.
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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

• 13-17 augustus 2014 - 31e Internationaal Congres van Ge-
nealogische en Heraldische Wetenschappen

Organisator: Norsk Heraldisk Forening & Norsk Slekthistorisk 
Forening.
Adres: Akershus Fortress, gebouw 65, Oslo (Noorwegen).
Het XXXI International Congress of Genealogical and Heraldic 
Sciences” zal in 2014 van 13 tot 17 augustus plaatsvinden in Oslo.
De Noorse hoofdstad is daarmee de opvolger van het Neder-
landse Maastricht 2012.
Inmiddels is er een speciale website voor Oslo 2014 gelan-
ceerd en kunnen belangstellenden intekenen als deelnemer.
Meer informatie: www.congress2014.no, er is behalve een 
noorse ook een engelse en een franse versie van de website
info e-mail: post@congress.no

•  12 tot 14 september 2014 - 66. Deutscher Genealogentag 
2014

Adres: Kassel. Details nog niet bekend.
Organisator: Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen und 
Waldeck e.V.
Meer informatie: www.gfkw.de

• 18 oktober, Heraldische Dag
Het bestuur van de afdeling Heraldiek van de NGV nodigt 
u van harte uit om deel te nemen aan de Heraldische Dag op 
zaterdag 18 oktober 2014 op kasteel Groeneveld te Baarn. 
Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom. Op het pro-
gramma staat een lezing over een Heraldisch onderwerp, de 
Heraldische Markt, een bezichtiging van het kasteel en voor 
de leden de jaarvergadering. Kosten (inclusief lunch): € 20,- bij 
aanmelding voor 1 oktober, daarna € 25,-. Nadere informatie 
over kasteel Groeneveld kunt u vinden op de website: www.
kasteelgroeneveld.nl. Aanmelding bij de secretaris de heer 
drs. J.A. van der Spek, Goudwespmeent 37, 1218 GN Hilversum, 
e-mail: jimss.bv@Gmail.com.

Agenda
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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


