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Van de redactie 
De laatste twee maanden is door de nieuwe redactie hard gewerkt aan het tot stand komen 
van de eerste editie van Gens Nostra in het nieuwe jaar. De voorliggende uitgave heeft een A4 
formaat, omdat dit eenvoudiger leest en kosten bespaart ten opzichte van het gebruik van een 
niet-standaard formaat. Wij streven er naar om het blad aantrekkelijk en toegankelijk te ma-
ken voor alle lezers door meer aandacht en ruimte te geven aan genealogische artikelen in de 
meeste brede zin. Biografieën en familiegeschiedenissen, met ruime aandacht voor de histo-
rische context en achtergronden, over onze voorouders op basis van genealogisch onderzoek 
van de auteurs. Overigens blijven ook kwartierstaten, stamreeksen, genealogieën en andere 
bewerkingen van bronmateriaal voor ons belangrijk, als er maar een interessant verhaal bij zit. 
Dat verhaal kan gaan over de voorouders zelf, maar ook over de speurtocht en de analyse van 
de bronnen. Voorts hechten wij zeer, net als vele lezers, aan de rubrieken Tijdschriften, Boekre-
censies en Gens Data, nu Digitaal genoemd. Deze rubrieken zullen een vaste, herkenbare plaats 
krijgen in ons tijdschrift. Door samenwerking met de webredactie zal een uitgebreidere versie 

Bij de voorplaat
Constantijn Huygens de Jonge (1628-1697), de oudste zoon van de beroemde dichter, werd in 1672 benoemd tot 
secretaris van prins Willem III, kapitein-generaal van het Staatse leger en wat later stadhouder van de Republiek. 
In zijn functie van secretaris vergezelde Huygens de prins op diens veld tochten tegen de Fransen in de Zuidelijke 
Nederlanden, Duitsland en Noord-Frankrijk. Die campagnes, een soort lang volgehouden kat-en-muisspel tussen de 
strijdende partijen, begonnen meestal in april en duurden tot in oktober. Tegen de tijd dat het weer te slecht dreigde te 
worden en de wegen onbegaan baar werden, keerden de prins en zijn gevolg naar Holland terug. Tijdens die veldtochten 
hield Huygens een dagboek bij dat, gezien het soms intieme karakter van het geschrevene, alleen voor zijn eigen ogen 
bestemd was. Daarnaast maakte hij, als hij er de tijd voor had, tekeningen van de plaatsen waar het leger neerstreek, die 
hij heel gewetensvol van datum en plaatsaanduiding voorzag. Vanaf 19 tot 21 april 1676 was Huygens in Zemst.
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van de rubriek Tijdschriften dan in Gens Nostra met alle ingekomen tijdschriften, op de website 
worden geplaatst. De rubriek Genealogische Vragen verdwijnt. Deze vragen kunnen beter via de 
Contactdienst en de NGV-website behandeld worden.
In het redactieteam, bestaande uit Ben Matzinger, Maja Westhoff, Rob Dix, Hans van Felius en 
ondergetekende, heeft een ieder bepaalde hoofdtaken. Ben en ondergetekende beoordelen de 
binnengekomen artikelen, overleggen met de auteurs over eventuele verbeteringen en aanpas-
singen en zorgen dat het artikel geplaatst kan worden. Rob coördineert het team Tijdschriften 
en voorts schrijft Hans van Felius de boekrecensies. Tenslotte verzorgt Maja de eindredactie 
van Gens Nostra. 
Kort nog enige opmerkingen over de inhoud van deze eerste uitgave. Om niet al te veel tijd te ver-
liezen bij het maken van de eerste Gens Nostra is geput uit de grote voorraad artikelen, die over 
vele jaren is opgebouwd en aan ons is overgedragen door de vorige redactie. Het zijn drie artike-
len, die in overleg met de auteurs geschikt gemaakt zijn voor publicatie. Het eerste artikel, ge-
titeld “Chicanes ende Quaetrouweheijt, d’Esten contra van Beerwinkel” van de hand van Anton 
Neggers, gaat over een scabreuze familiegeschiedenis. Het is het resultaat van de bestudering 
van het procesdossier uit de periode 1657-1690, waarmee de auteur in eerste instantie hoopte 
een relatie tussen twee daarin voorkomende Cathalijns van Nistelroij, het onderwerp van zijn 
voorouderonderzoek in Best, aan te kunnen tonen. In plaats daarvan stuitte de auteur op een 
scabreuze familiegeschiedenis, die de gemoederen in Oirschot meer dan dertig jaar heeft bezig-
gehouden. Het tweede artikel van Roger van Kerckhoven is getiteld “De familie Engels in Semp-
se in de achttiende eeuw – een kroniek” en gaat over een familie die geen “echte Hollanders” 
waren, maar hier zo genoemd, omdat ze afstamden van een Hollandse soldaat die zich in Zemst, 
een dorp tussen Mechelen, Vilvoorde en Brussel, gevestigd had. De auteur verwierf inzicht in 
hun levenswandel vanaf 1740 door middel van archief onderzoek. Tenslotte  vertelt  Antonia 
Veldhuis van haar jaren geleden gestarte onderzoek van de “Brieven van Cyriacus Hoorn senior 
en junior, vanuit Groningen geschreven aan hun bazen de Stadhouders in de 17e en 18e eeuw”. Dit 
artikel illustreert, hoewel velen dat al weten, dat genealogisch onderzoek ook vooral historisch 
onderzoek is in soms onverwacht interessante bronnen. Bronnen die via een publicatie van een 
boek, dat met een totaal ander doel gemaakt is, ook voor genealogen veel belangrijk materiaal 
blijkt te kunnen bevatten. Voorts vindt u onder meer een leuk “Portret” en een kwartierstaat, met 
een verhaal over het voorgeslacht van Victor Westhoff, in ons blad.
Het bleek dat sommige auteurs, waarvan wij het artikel wilden publiceren, al vele jaren wachtten 
op de publicatie van het door hen ingezonden artikel en daarom hun artikel al elders hadden in-
gediend of gepubliceerd. Dat vinden wij jammer. Hoewel de nieuwe redactie niet iedere auteur 
onmiddellijk kan benaderen en informeren over de status van haar of zijn artikel, zal zij in de ko-
mende maanden met iedere auteur contact opnemen ten einde hem of haar te informeren over 
de mogelijkheid van publicatie en om duidelijkheid te krijgen of zij nog prijs stellen op publicatie 
van hun artikel. In de toekomst zal elke auteur, die een nieuw artikel naar ons opstuurt, binnen 
ongeveer twee maanden van ons horen of het artikel in Gens Nostra geplaatst kan worden, al of 
niet met aanpassingen.
De redactie wil het blad verder ook aantrekkelijker maken door met zijn artikelen beter aan te 
sluiten op belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis welke een grote invloed hebben gehad 
op onze voorouders. Bijvoorbeeld door emigratie en vlucht voor oorlogen en andere oorzaken, 
naar en binnen Nederland. In de komende uitgaven zullen wij hiervoor meer concrete plannen 
uitwerken en oproepen plaatsen voor het insturen van artikelen voor themanummers. In deze 
editie vindt u reeds een oproep voor het insturen van foto’s voor de fotorubriek “Portret”. Op de 
website vindt u de aangepaste voorwaarden. 
Wij als redactie hebben ons best gedaan om een interessant blad voor u te maken en wensen u 
veel leesplezier.

Frits van Oostvoorn
Hoofdredacteur Gens Nostra
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Chicanes Ende Quaetrouweheijt: 
d’Esten contra van Beerwinkel

Tijdens mijn onderzoek naar de genealogie van de Bestse familie van Nistelroij 
kwam ik in de nieuwe inventaris van de schepenbank van Oirschot en Best1 in de 
dossiers van civiele zaken Cathalijn Claes Adriaens van Nistelroij tegen, die tussen 
1657 en 1690 wegens alimentatie procedeerde tegen Dirck Willems van Beerwin-
kel en later zijn erfgenamen. Haar naam kwam mij bekend voor: Niclaes Adriaen 
van Nistelroij, overleden te Best in 1636, is vele jaren schepen van de heerlijkheid 
Oirschot (waartoe Best behoorde), en heeft een dochter Cathalijn. Deze gaat ech-
ter al op 29 maart 1650 met de volwassen kinderen uit haar tweede huwelijk een 
erfdeling aan2. Het lijkt dus chronologisch onwaarschijnlijk dat zij degene is die in 
1657 nog een proces start, dat nog tot 1690 voortduurt. Bovendien blijkt dat de 
eerste Cathalijn, die volgens de inventaris getrouwd is met Peter Peter Bierkens, 
in de registers onder méér namen voorkomt, zoals (d’)Esten en Mutsarts. 

ANTON NEGGERS

Mercktvelt van Oirschot, pentekening uit circa 1625
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Door de bestudering van het procesdossier hoopte ik een re-
latie tussen de beide Cathalijns aan te kunnen tonen, maar in 
plaats daarvan stuitte ik op een scabreuze familiegeschiede-
nis, die de gemoederen in Oirschot meer dan dertig jaar heeft 
beziggehouden. 

het proces opgestaen ende geresen:  
Schepenbank van de heerlijkheid Oirschot
Op 18 december 1657 veroordeelt de schepenbank van de 
heerlijkheid Oirschot Dirck Willems van Beerwinkel in de ali-
mentatiezaak die Cathalijn, dochter van Niclaes Adriaens, te-
gen hem heeft aangespannen. Het proces heeft ruim anderhalf 
jaar geduurd: op 24 mei 1656 dient procureur Leermakers bij 
de schepenbank namens de eiseres aenspraeck in scriptis3 in 
tegen de gedaagde, en eist hij tevens borgstelling, omdat de 
26-jarige gedaagde is een jongeselle en onversien van midde-
len4. Het lijdend voorwerp in de procedure, het onwettige kind 
van de eiseres, moet dus al voor die datum zijn geboren. 
De schepenbank van Oirschot bestond uit zeven leden, waarvan 
er drie door de de heer van Oirschot en drie door de Staten-Ge-
neraal (vertegenwoordigd door de kwartierschout van Kempen-
land) als hertog van Brabant werden benoemd5. Beide partijen 
benoemden om beurten de president-schepen. De schepenen 
vormden samen met de schout het dagelijks bestuur van de 
heerlijkheid. Tot het bestuur (corpus) werden verder nog de ge-
zworenen, raden, kerk- en armmeesters gerekend. 

Tot de taken van de schepenen behoorden onder andere de 
certificatie van bepaalde rechtshandelingen, waaronder het 
burgerlijk huwelijk, en het toezicht op het bestuur van wees-
goederen. Daarnaast fungeerde de schepenbank ook als 
rechterlijk college, in Oirschot zowel met de hoge als de lage 
jurisdictie6. Ze oordeelden in burgerlijke en strafrechtelijke 
zaken, en konden in het laatste geval zelfs lijf- en doodstraffen 
opleggen. Tot de vrijwillige of voluntaire rechtspraak behoor-
de de registratie van bezit en bezwaring van onroerend goed. 
Een andere belangrijke taak was bemiddeling in geschillen, de 
zogenaamde contentieuze jurisdictie7. 

De schepenen vergaderden in het raadhuis, op zondag (na de 
hoogmis) als bestuursorgaan, en kwamen tweewekelijks, aan-
vankelijk op zaterdag, later in de zeventiende eeuw op woens-
dag8, bijeen om recht te spreken.
Hoe de procedures voor de schepenbank verliepen werd voor-
geschreven door het laatmiddeleeuwse gewoonterecht, de 
zogenaamde costumen. Die costumen verschilden in de Ne-
derlanden van streek tot streek, en zelfs van plaats tot plaats. 
In het burgerlijk proces dienden partijen zich te laten ver-
tegenwoordigen door een procureur, die daarvoor door de 
schepenbank was aangesteld. Procureurs hadden soms een 
juridische achtergrond (sommigen waren tevens als notaris 
geadmitteerd), maar een eis was dat niet. Daarnaast moesten 
partijen altijd zelf aanwezig zijn in de rechtszaal9.
Er werd geprocedeerd ter rolle, dat wil zeggen, mondeling en 

in het openbaar. Tijdens het proces wisselden partijen onder-
ling stukken uit. De schepenen konden ook partijen en getui-
gen oproepen, en bewijslast opleggen. 
Het verloop van het proces is te volgen in de zogenaamde 
dingrollen waarin door de secretaris van de schepenbank de 
gebeurtenissen zorgvuldig worden opgetekend. Dingrollen 
bevatten over het algemeen uitsluitend procedurele en geen 
inhoudelijke informatie. Voor de inhoud van de zaak zijn we dan 
ook aangewezen op andere bronnen, zoals procesdossiers 
(voor zover deze bewaard zijn) of andere protocollen, zoals 
schepenbank- en notariële akten. 
Op het schutblad van de dingrol van 1656 schrijft de Oirschot-
se secretaris van den Andel twee spreuken (in gebrekkig la-
tijn): Fiat justitia, aut periat mondus 10 en Justitia est honeste 
vivere & cinquig suum tribuere11.

Als er een bastaardkind werd geboren en de vader ontkende 
elke betrokkenheid stond voor de moeder een vaderschaps-
actie open12. Ze kon dan in rechte vorderen dat de man scha-
devergoeding zou betalen voor de gemaakte kosten en het 
kind zou aannemen en opvoeden. Vaak eiste de vrouw ook een 
vergoeding voor de schending van haar eer (defloratie) maar 
daar zag Cathalijn Claes Ariens in dit proces om begrijpelijke 
redenen vanaf.
Cathalijn Claes Adriaens wordt in het proces vertegenwoor-
digd door Meester Henrick Adriaens Leermakers senior die 
tevens als notaris werkzaam is, achtereenvolgens in Sint Mi-
chielsgestel, Boxtel en Oirschot. De procureur van de tegen-
partij is Meester Johan Adriaens (van de) Kerckhoff, eveneens 
notaris te Oirschot: de eerste die niet in Brussel maar in ’s-Gra-
venhage is geadmitteerd13. De tijden veranderen.

Uit het verloop van de procedure tussen Cathelijn en Dirck 
blijkt dat de gedaagde de zaak niet zo heel ernstig opneemt. 
Kennelijk heeft Dirck aanleiding om te veronderstellen dat het 
met zijn veroordeling niet zo’n vaart zal lopen. Op de aanklacht 
wordt dan ook pas gereageerd nadat de procureur Leerma-
kers op 21 juni om verstek van de gedaagde verzoekt wegens 
uitblijven van antwoord14. De procureur van Dirck, Kerckhoff, 
vraagt twee weken later om prolongatie van de termijn om te 
antwoorden, omdat hij nog geen kopie van de aanspraak heeft 
gekregen15. Tijdens de drukke zomermaanden ligt de recht-
spraak in het agrarische Oirschot goeddeels stil, en als het 
proces op 13 september wordt hervat blijkt de procureur van 
de gedaagde nog steeds niet op de aanklacht te hebben ge-
antwoord. Hij vraagt nogmaals uitstel, ditmaal omdat der sel-
ven ged(aagde) absent is ontrent Bommel arbeijdende inde 
hop om sijn broot te winnen die welcke binnen der tijt van 14 
dagen met godts hulpe wederom comen sal. Leermakers pro-
testeert omdat de gedaagde heeft genooten veel termijnen16. 
De schepenen gunnen Dirck en zijn procureur echter nogmaals 
uitstel, maar pas op 25 oktober overhandigt Kerckhoff het ant-
woord in scripto17.
De procureur van de eiseres is zo weinig onder de indruk van 
het antwoord dat hij op 8 november afziet van het recht te re-
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pliceren, en in plaats daarvan persisteert in de eis. Hij vindt dat 
de zaak al duidelijk genoeg is om nu vonnis te wijzen18. De sche-
penen besluiten advies te vragen van onafhankelijke rechtsge-
leerden19, en beslissen op 6 december in een tussenvonnis 
dat partijen(…) geposeerde peremptione feijten20 behoorlijck 
sullen hebben te bethoonen op de eerstvolgende gerechtsdag21. 
Op zaterdag 7 maart 1657 presenteert Leermakers namens 
de eiseres haren levende thoon22 in de gerechtszaal23. Dat kan 
niets anders betekenen dan dat Cathalijn haar onwettige zoon 
meeneemt om hem aan de schepenen te laten zien. 
Op 2 mei reageert de beklaagde: zijn procureur overlegt aan 
de schepenbank seeckere acte scabinael24 dese vrijheijt Oir-
schot uit 1649, die dient ter ondersteuning van het tegenbe-
wijs van de gedaagde25. 

Dirck hanteert een vrij agressieve verweertactiek: hij belastert 
zijn vrouwelijke opponent26 door aan te tonen dat zij van lichte 
zeden is. Het betreffende bewijsstuk laat dan ook weinig aan 
de verbeelding over. Het betreft een gelofte van Claes Arien 
d’Esten, de vader van Cathalijn, die hij deed aan de schepenen 
nadat hij in 1649 enkele maanden wegens verdenking van dief-
stal op het raadhuis gedetineerd had gezeten27. Bij zijn vrijlating 
op 27 april 1649 legt Claes een verklaring af over t ongeregelt 
ende gans oneerlijck huijsshouden, en belooft hij datt hij hem 
voortaen als een eerlijck man inde gemeijnte bij sijne naebuij-
ren sal hauden, ende dragen dat niemant daer over meer sal 
hebben te klagen28. Het is een ontluisterend beeld dat van het 
huishouden van Claes wordt geschetst: in zijn huis blijkt hij die-
ven, schelmen, vagebonden, hoeren, dieffheggen ende dierge-
lijkce persoonen op gehouden aengehaelt, gelogieert, gespijst 
ende gesterckt te hebben in hunnen boosse ende quade prac-
tijcken van leven. Claes heeft echter met gevauwen handen 
ende geboogen knieijen Godt ende de justitie (…) gebeden om 
genaede ende bermhertigheijtt, en daarom zijn de schepenen 
bereid hem voorwaardelijk vrij te laten. Onder de voorwaarden 
voor de vrijlating van Claes is opgenomen dat hij Jenneken ende 
Cathelijnen, sijne beijde audtste dochters (dije beijde hen gans 
qualijck en oneerlijck aenstelden dieffactich sijnde ende de 
hoere speelen) uijt dese vrijheijt Oirschot te sullen doen ver-
trecken soo datter geen klachten meer van gehoort en sullen 
worden. Bovendien moet Claes beloven dat hij oock geen hoer-
huijs off herberge meer en sal hauden.
Claes ondertekent de gelofte met een kruisje als handmerk.

Het lijkt duidelijk waar Dirck van Beerwinkel zijn vertrouwen 
vandaan haalt dat hij de rechtszaak tegen Cathalijn niet kan 
verliezen. Gezien de reputatie van de familie d’Esten, en die 
van dochter Cathalijn in het bijzonder, gelooft hij niet dat hem 
de verwekking van een bastaardkind door de schepenen zal 
worden aangerekend. Hij ontkent echter niet met Cathalijn 
gemeenschap te hebben gehad en dat is een ernstige beoor-
delingsfout. Het gewoonterecht gaf de vrouw namelijk het 
voordeel van de twijfel mits de vader de gemeenschap niet 
ontkende. Deed hij dat wel dan moest de vrouw overgaan tot 
een vaak moeizame bewijsvoering29.

Op de volgende gerechtsdag levert de procureur van Cathalijn 
generalia iuris contra in plaetse van reprochen30, dat wil zeg-
gen dat hij in plaats van in te gaan op het door de gedaagde 
geleverde bewijs zich beroept op algemene rechtsbeginselen. 
Hij verzoekt aan de schepenbank om ook Dirck op te leggen 
in plaats van salvatiën31 zijn gelijk door middel van rechtsbe-
ginselen te beargumenteren. De schepenen wijzen het ver-
zoek toe32. Kerckhoff laat het er niet bij zitten. Hij vraagt nog 
eenmaal om uitstel33 en op 12 juli stelt hij dat Leermakers, door 
niet te reprocheren in effect haere (d.i. Cathalijn’s) oneerbae-
rheijt toestaende34. Na het zomerreces, op 19 september, pre-
senteert Kerckhoff zijn eigen reprochiën tegen het bewijs dat 
de eisende partij heeft ingebracht35.
Op 31 oktober levert Leermakers namens de eiseres salvatiën, 
en sluijt daermede inde saecke 36. 
Op 14 november gaan de beide procureurs in de gerechtszaal 
met elkaar in de clinch om een procedurele kwestie, namelijk 
of de eisende partij wel of niet verplicht is kopie te leveren van 
het laatste processtukken37. De schepenbank beveelt daarop 
de partijen om den seventiende dese lopende maent novem-
ber voor middag ter negen ueren te verschijnen om stukken te 
fourneren.
Voordat de schepenen uitspraak doen vragen zij opnieuw ad-
vies aan twee onafhankelijke rechtsgeleerden, de heren A. 

Frontispice van een vroege editie van Libertijnse Thérèse 



Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 1/2  –  7 

van Outheusden en Henr: Vloots. Conform het advies van de 
juristen wijzen de schepenen op 18 december vonnis38. Zij ver-
klaren Dirck schuldig en veroordelen hem in betaling van de 
kraamkosten van vijff Peeters en de proceskosten. Bovendien 
moet Dirck de buitenechtelijke zoon van Cathalijn, Mathijs, in 
zijn huis opnemen en opvoeden. 

in cas d’appel:  
de Raad van Brabant in ’s-Gravenhage
Dirck van Beerwinkel is ongetwijfeld onaangenaam verrast 
door zijn veroordeling en niet van plan zich daarbij neer te leg-
gen. Binnen één maand na het vonnis, op 10 januari 1658, stelt 
hij door middel van een supplicatie39 tegen het schepenvonnis 
beroep in bij de Raad van Brabant in Den Haag40. 
De Raad van Brabant te Den Haag wordt door de Staten Ge-
neraal opgericht in 1591 als hoogste rechtscollege over de 
gebieden in het oude hertogdom die onder het gezag van de 
Republiek zijn gekomen. Op dat moment betreft dat slechts 
de streek rond Bergen op Zoom maar na de val van ’s-Herto-
genbosch in 1629 valt het gehele noordelijke deel van het her-
togdom onder de Noordelijke Nederlanden, een situatie die bij 
de vrede van Munster in 1648 wordt bestendigd41. De Staatse 
Raad van Brabant te Den Haag is daarmee de rechtsopvolger 
van de Souvereine Raad van Brabant te Brussel42.
De Raad bestaat uit zeven tot tien leden, die geboren moe-
ten zijn in Brabant. Met dat laatste voorschrift nemen de 
Staten-Generaal, ondanks voortdurende protesten uit 
Staats-Brabant, het niet zo nauw.
Het proces begint met een rekest aan de Raad dat moet wor-
den opgesteld en getekend door een bij de Raad geadmitteer-
de advocaat.

De eiser (aenlegger of impetrant genoemd) dient zijn eis in op 
de eerste vastgestelde dag waarop beide partijen verschijnen. 
De gedaagde (geimpetreerde) kan onmiddellijk antwoorden 
maar kan ook drie termijnen in acht nemen en daarna maxi-
maal drie maal prolongatie vragen.
Zodra de gedaagde ten principale geantwoord heeft op de eis 
is het eigenlijke proces begonnen. Dit moment noemt men de 
litiscontestatie.
Bij familierechtelijke zaken en zedendelicten wordt bij de 
Raad van Brabant achter gesloten deuren, voor commissaris-
sen, geprocedeerd. De procedure is discreter en sneller dan de 
gewone rolprocedure, maar ook kostbaarder43.
Anders dan in de meeste plaatsen in de Meierij, waar van een 
vonnis in eerste aanleg van een schepenbank eerst hoger 
beroep moest worden ingesteld bij de schepenbank van de 
hoofdstad ’s-Hertogenbosch (hoofdbank), kon van een vonnis 
van de Oirschotse schepenbank direct geappelleerd worden 
bij de Raad van Brabant44.
In een civiele zaak moet de eiser bij de Raad van Brabant eerst 
toestemming vragen of hij mag procederen. Hij dient daartoe 
een mandement van daagsele in cas van appel in. Het verzoek 
wordt behandeld door twee leden van de Raad van Brabant. 

Bij een positieve beslissing stelt de griffier een dagvaarding 
op die namens de deurwaarder van de Raad van Brabant aan 
de gedaagde wordt overhandigd45. 

Voor het instellen van het hoger beroep legt de Raad een voor-
waardelijke boete van 30 gulden op, waarvoor Dirck allereerst 
cautie en borchtocht moet stellen. Maar ook worden de sche-
penen van Oirschot gedagvaard om alle stukken betreffende 
het proces naar Den Haag te laten brengen door ten hoo-
chsten (…) twee van hunnen. Nadat Dirck op 16 januari (in het 
bijzijn van Jan van der Achter en Jan Buckings als getuigen) zijn 
zwager Jan Everts (van) Ammelroij heeft gestelt als coutiona-
ris geeft de Raad van Brabant opdracht om Cathelijn dochtere 
Niclaes Ariens op te roepen om op de rol van 6 februari 1658 in 
Den Haag te verschijnen. De dagvaarding wordt aan haar over-
handigd door P. van der Achter, deurwaarder te Oirschot46. 

Het hoger beroep van Dirck is voor de vader van Catharina, 
Claes Adriaens d’Esten, aanleiding om aan de schepenen een 
bewijs van onvermogen te vragen47. Het proces wordt gevoerd 
in Den Haag en van partijen wordt verwacht dat ze ter terecht-
zitting aanwezig zijn. De schepenen bevestigen dat Claes is 
een man nu wel over de vijff ende tsestich ijaren oudt heel arm 
cattijvich48, met een handicap aan zijn been, waardoor hij niet 
voor zijn gezin kan zorgen, en door de tafel van de H. Geest en 
af en toe ook door goede hertighe luijden wordt ondersteund. 
Het is Claes dan ook niet mogelijk om zijn dochter bij te staan 
in het hoger beroep dat Dirck, aldus de verklaring, heeft inge-
steld om al soo de saecke te traineren. 
Het in het Oirschotse archief bewaarde procesdossier ver-
schaft geen inzicht in het verloop van de procedure in hoger 
beroep. Het ligt echter voor de hand dat het verweer van Dirck 
net als in eerste aanleg zich richt op de reputatie van Cathalijn. 

Op 6 februari 1658 levert Dirck Willems van Beerwinkel, wo-
nende tot Oirschot, zijn Eijsch in cas d’appel, contra Catalijn 
dochter Nicolaes Ariaenssen cum tutore49. De naam van de 
tutor of momboir van Cathalijn wordt nergens genoemd. In to-
taal komt de zaak twintig keer op de rol, tussen februari 1658 
en januari 1659. 
De procureur van Dirck is meester Munnebeeck. Hij conclu-
deert op 20 februari namens zijn cliënt tot nullite ofte correc-
tie vant vonnis in questie ende doende en dat de geinpt. haere 
eijsch en conclusie ter ijerster instantie gedaen en genomen 
sal werden ontseijt.
Op 29 mei wordt namens Cathalijn als gedaagde gerepliceert 
en dan blijkt dat Dirck nog steeds vol vertrouwen is over de 
afloop van de rechtszaak: hij verschijnt niet ter terechtzit-
ting. Meestal is het de gedaagde die (letterlijk) verstek laat 
gaan. Als na de litiscontestatie de eiser niet verschijnt, maar 
de gedaagde wel, wordt hem van het recht om te repliceren 
verstek verleend. Tot die eis komt Oldersom, de procureur van 
Cathalijn, in de zitting van 26 juni. Als op 4 september Dirck 
nog steeds niet is verschenen eist de procureur van Cathalijn 
te pleijten op voldinge van de saecke. Op 13 november beslis-
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sen de commissarissen in een tussenvonnis dat partijen een 
week later ad octo precise hun zaak moeten bepleiten. De 
zaak wordt nog vijf keer verdaagd voordat de commissarissen 
op 13 februari 1659 het beroep nietig verklaren en het vonnis 
van de schepenen van Oirschot bevestigen50. Bovendien wordt 
Dirck veroordeeld in de kosten van het proces én in de boete 
van 30 gulden die hem bij het indienen van het hoger beroep 
voorwaardelijk was opgelegd. 

Er staat voor Dirck van Beerwinkel nu nog maar één rechts-
middel open. Als het vonnis is gewezen door een commissie 
uit het college (commissarissen) kunnen partijen nog een 
reauditie vragen: een verhoor voor een voltallig rechtscollege 
bij beroep van een vonnis.
Dat verklaart waarom Dirck begin maart 1659, vlak voor de 
reauditie, in Oirschot is om getuigen te verzamelen die bereid 
zijn verklaringen af te leggen over de dubieuze levenswijze van 
Cathalijn. En daarbij blijft de lezer geen enkel detail bespaard.
Vooral de verklaring die Gerart Anthonisse van de Velde, out 
omtrent de sesentwintich jaeren, op verzoek van Dirick Wil-
lems van Beerwinkel op 1 maart 1659 voor notaris Goossens 
aflegt is bijzonder gedetailleerd51. 
Hij verklaart dat hij wel acht jaeren herwaerts heeft verkeert 
ende gefrequenteert ten huijse van Niclaes Adriaens alias 
d’Est, ende aldaer menighe reijse52 vleeschelijk geconverseert 
heeft met de dochter van voors. Niclaes met naeme Cathari-
na. Volgens Gerart liet Catharina haer int gemeijn daer toe (…) 
gebruicken, en was dat ook haar ouders bekend, omdat zij hem 
verschillende keren hadden binnengelaten en wat met hem 
gedronken.

Gerart weet ook nog te vertellen dat Catharina in schande 
hadde gebaert een kint soo men doch ter tijt seijde bij eenen 
getrouden man, en dat zij zelfs toen zij swangbaer was van het 
tweede kind waervan sij tot vaeder heeft gecosen Dirck van 
Beerwinkel zich als een openbaere hoere heeft laten gebruiken.
Voor de diensten van Catharina betaalde Gerart in nature: zo 
heeft hij haer en haere ouders eens moeste beschencken met 
Bredaels biere allegerende voor redenen van welweesentheijt. 
Gerart beschrijft het ouderlijk huis van Catharina als een hoe-
renkast: hij vertelt dat hij bij offte ten huijse van voorsch Ca-
tharina is gecomen om eenige vleeselijkce conversatien met 
haer te houden dat hij al die heeft bevonden verscheijdene 
andere perssonen bij ende op de voorschreven Catharina lig-
gende sonder nochtans te weeten wat sij deden maer dat sij 
manieren gebruickten gelijk als openbaere hoeren doen dat 
hij gesien heeft dat sij in presentie van meer dan eene per-
soone dansten soo naeckt als sij van moeder geboeren was. 
Tenslotte verhaalt Gerart ook nog over een nachtelijke orgie in 
de openlucht waarbij Cathalijn betrokken was: ze nodigde hem 
en Dirck Cornelissen uit om om middernacht noten te gaan 
plukken, dat sij als doen iedereen de voor Catharina eens heb-
ben gebruijckt met vleeschelijk te converseren ende dat sij de 
selve naer gedaene conversatie naer huijs hebben gejaecht 
zonder eenige nooten te molesteren
De attestatie van Gerart van de Velde wordt bevestigd door 

Jacob Jans van de Snepscheut, oudt omtrent de dertich jaeren, 
die voor notaris Goossens verklaart dat hij ontrent vijff offte 
ses distincte reijsen vleeschelijck heeft geconverseert met 
Catharina dochtere Niclaes Adriaens alias d’Est ende dat hij 
de selve naer sijnen contentemente tot de voorschr. conversa-
tie heeft gebruickt tot dat hij bevont dat sij swangbaer ginck 
van kinde d’welck sij lest gebaert heeft ende daer van sijden 
voorschr Beerwinkel tot vader heeft genomineert53.

Op dezelfde 1 maart verklaren Henrick Diricx van de Vleuthen 
en Natael Henricx van der Rijth, ter instantie van Dirick Willems 
van Beerwinkel, dat Catharina dochter van Niclaes Adriaens 
(d’Est) naer date van haer banissement54 (dat wil zeggen na 
haar terugkeer in Oirschot) in schanden heeft verweckt en ge-
baert een kint d’welck lange tijt heeft geleeft sonder dat sij at-
testanten oijt oprechtelijk hebben hooren noemen den vaeder 
van t voorschreven kint55.
Ondertussen wordt het de tegenpartij duidelijk dat Dirck getui-
gen a décharge aan het verzamelen is, en zij zet de tegenaanval 
in. Niclaes Adriaens, de vader van Catharina, laat op 5 maart 
Cornelis Dircx van de Winter, out ontrent drije en vijfftich jae-
ren, voor notaris Henrick Leermakers senior verklaren dat hem 
op de vrijdag daarvoor door Peter van der Achter, de deurwaar-
der, geld en bier geboden is om namens Dirck van Beerwinkel te 
getuigen tegen Catharina wat hij heeft geweigerd56. Dezelfde 
Cornelis en Laureijs Peters van den Heuvel, out omtrent vijff 
en dertich jaeren, verklaren ook nog dat zij op woensdag de 3e  
maart s’avonts tusschen ses ende seven uren ten huijse vanden 
ijerste comparant Jacob Jans Jacops (van de Snepscheut) heb-
ben getroffen, die ondanks hun aandringen ontkende tegen Ca-
tharina dochter van Niclaes Ariens te hebben getuigd (wat on-
waar is) maar wel toegeeft dat hij oijk in sijnen leven oneerlijck 
off vleeschelijck hadde geconverseert met den requirantens  
huijsvr. of met Catharina der Requiranten dochter. 
De reauditie voor de voltallige Raad van Brabant vindt plaats 
op donderdag 10 maart 1659.

De reputatieschade die Dirck kennelijk aan Catharina wil toe-
brengen wordt door de laatste verklaringen goeddeels onge-
daan gemaakt en wel in die mate dat de Raad van Brabant bij 
vonnis van 10 maart 1659 het hoger beroep van Dirck afwijst, 
het schepenvonnis uit 1657 intact laat en de requirant (d.i. Dir-
ck van Beerwinkel) inde costen ende boete veroordeelt57.
Nu de veroordeling van Dirck onherroepelijk is geworden dient 
Catharina op 10 september 1659 een vijftig pagina’s lange 
specificatie in van haar kosten, die door de schepenen op 15 
november 1659 wordt getaxeerd op de som van 64 gulden, 11 
stuivers en 2 oirt58. 

gerenoveert ende verclaert executabel:   
opnieuw de schepenbank
Niet lang daarna vlucht Dirck van Beerwinkel uit Oirschot. Het 
wordt hem kennelijk te heet onder de voeten. Volgens het no-
tarieel archief is hij uit Brabant naar Amsterdam en van Am-
sterdam met t schip vertrocken(…) naar Oostindijen59. Dirck 



Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 1/2  –  9 

is dus in Amsterdam in dienst getreden bij de VOC en volgens 
een latere akte met het schip Den Oliphant naar Oost-Indië 
afgevaren. Voor Cathalijn betekent dat dat zij haar schade nu 
zou moeten kunnen verhalen op Jan Everts van Ammelroij die 
getrouwd is met Willemke, de zus van Dirck van Beerwinkel. 
Jan heeft zich immers eerder borg gesteld voor de schuld van 
Dirck.
Jan blijkt echter, net als zijn zwager, niet van zins te betalen. 
Ook hij is bereid het desnoods op een proces te laten aanko-
men. 
In 1662 trouwt Cathalijn met de herbergier Peter Peter Leunis 
Bierkens, weduwnaar van Anneke Joosten. In de trouwakte 
wordt zij Mutsers genoemd. Haar man en momboir behartigt 
vanaf nu haar belangen.

Op verzoek van Willem Dirx genaempt Beerwinkel, verklaren 
Pieter van Nahuijs, stadhouder60 van Kempenland, en Bartel 
Buckinx, schepen van Oirschot op 21 oktober 1670 voor no-
taris Nicolaas van Vlodroph wel kennelijk te wesen dat Dirck 
Wilhelmus nu over (blanco regel) vertrocken naer Oistijndien 
is wettigh kint en soon van den requirant61. Op dezelfde datum 
machtigt Dirck’s vader monsieur Johan Fonck, raetsman, om 
bij de heren bewindhebbers van de Oistijndische camer bin-
nen Amsterdam te onderzoeken of zijn zoon noch in leven is 
of niet62. De verklaring en de procuratie hebben blijkbaar te 
maken met de hernieuwde poging van de echtgenoot van Ca-
thalijn om van de familie van Dirck de kosten te incasseren.
Het lukt niet de kwestie in der minne te schikken, en dus daagt 
Peter Peter Bierkens als obtinent63 op 9 december 1676 de 
erfgenamen van Dirck Willems van Beerwinkel voor de sche-
penbank van Oirschot64. Peter wordt vertegenwoordigd door 
Henrick Leermakers de oude, dezelfde procureur die ook bij het 
proces namens Cathalijn optrad. De procureur van Jan van Am-
melroij, die tevens optreedt namens zijn vrouw en schoonzuster 
Geertruijt, is Jacob Nahuijs, de gereformeerde notaris van Oir-
schot.

Op de eerste procesdag overlegt Leermakers het overjaert 
vonnisse uit 1657, en eist dat het vonnis door de schepenen 
sal werden gerenoveert ende verclaert executabel.
Het is duidelijk dat de gedaagde partij opnieuw een vertra-
gingstactiek volgt. Op 31 maart 1677 heeft Nahuijs, na vijf 
genechtdagen65 nog steeds niet gereageerd en daarom be-
palen de schepenen in een tussenvonnis dat de gedaagde ter 
naeste sal hebben te antwoorden66. Op 28 april komt de fa-
milie van Beerwinckel met haar verweer67. Nahuijs vecht het 
vonnis uit 1657 niet aan maar ontkent namens zijn cliënten 
dat sij zijn erffgenamen en van de voorschreven Dirck Wil-
lems van Beerwinkel. De redenering van de gedaagden is: zo-
lang niet definitief vaststaat dat Dirck is overleden, heeft hij 
(nog) geen erfgenamen. Wie stelt moet bewijzen en dus ver-
zoekt Nahuijs de eisende partij te bewijzen dat Dirck dood is. 

Kort na deze zitting overlijdt Henrick Leermakers, en treedt 
Wouter van Elmpt aan als de nieuwe procureur van de eisende 
partij. Op de volgende zitting overlegt hij een procuratie van 

Dirck’s moeder, Maijke Willems van Esch, uit juni 167668 waarin 
ze opdracht geeft om uijt haere naame als gerechte universe-
le erfgenamen van Dirck Willems bij de Oostindische kamer 
in Amsterdam de achterstallige betalingen aan haar zoon te 
vorderen69. Bovendien beschuldigt de procureur de tegenpar-
tij van chicanes ende quaetrouweheijt bij hun ontkenning en 
persisteert in de eis70. 

Van Ammelroij en de zijnen stellen hier tegenover dat door de 
procuratie geensints en werdt bewesen den gedaegde te sijn 
erfgenamen van de voorschr. Dirck. De moeder van Dirck heeft 
volgens de verweerders alleen maar willen ondersoecken off 
de voor. haeren soon noch in t leven was ofte niet, maar is daar 
niet in geslaagd, soo dat den gedaegde daer van noch gelder 
noch penninck en heeft ontvangen71. Ze voegen daar nog aan 
toe dat aan eenige mobilaire haafelijke of erffelijcke goede-
ren d voorschreven Dirck toebehoordende ofte toebehoort 
hebbende geen woorden vuilgemaakt hoeven te worden.
Als de partijen elkaar op 8 september 1677 opnieuw in de 
rechtszaal treffen is de toon niet meer zo vriendelijk. Van 
Elmpt beschuldigt Nahuijs ervan de saecke t’emborieren72, 
maar deze vindt zijn confrére maar seer kinderachtig73 en eist 
meer bewijs van de eiser om te kunnen reprocheren. De heren 
juristen stechelen nog wat zittingen verder totdat de schepe-
nen op 4 november instemmen met het verzoek van de familie 
van Beerwinkel en in een tussenvonnis aan de eiser opdragen 
te bethonen dat die gedaegden sijn erfgenamen van Dirck 
Willems Beerwinkel74.

Op het jaargeding van 17 januari 1678 verzoekt van Elmpt op-
nieuw om een einduitspraak van de schepenen75. Tijdens het 
jaargeding, dat één keer per jaar wordt gehouden worden de 
keuren en verordeningen van het betreffende jaar voorgele-
zen76, en tevens worden vonnissen gewezen. Maar opnieuw 
valt er geen beslissing.
Op 16 maart beslissen schepenen om acht dagen later een 
comparitie te houden77. Op 23 maart moeten partijen ten 2 
uren naer middach voor de schepenen hun zaak bepleiten. Ze 
worden daarvoor door de vorster gedagvaard. Maar ook nu 
komen de schepenen niet tot een eindoordeel, en verdagen de 
zaak naar de volgende genechtdag. 
Inmiddels is Geertruijt van Beerwinkel getrouwd met Dirck 
Henrick van Erffoort, die daardoor namens zijn vrouw als partij 
in het proces is gevoegd. Dirck ziet de gang van zaken kennelijk 
maar met lede ogen aan want op 3 mei 1678 gaat hij naar nota-
ris van Audenhoven om op eigen houtje een accoord te sluiten 
met Peter Bierkens78. Hij belooft aan Peter de som van vijftig 
gulden te betalen: de helft promptelijck en de rest binnen een 
maendt offt sess weecken. Het is voor Dirck een gunstige deal: 
Peter zal kennelijk het geld goed kunnen gebruiken.
Het proces gaat gewoon door en wordt zelfs weer over de 
zomer heengetild. Op 6 oktober beslissen de schepenen dat 
partijen op maandag 10 oktober 1678 de processtukken moe-
ten fourneren. Voor die tijd zal er opnieuw advies worden ge-
vraagd van onafhankelijke rechtsgeleerden79. 
In de tussentijd overlijdt Peter Peter Leunis Bierkens. Met het 
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vonnis in zicht laat hij zijn vrouw als weduwe achter. Maar niet 
met lege handen, zoals blijkt.

Kort daarna produceert Cathalijn namelijk in rechte een ver-
klaring die Geerit Cornelis (van) Ekerschot op 30 september 
1678, nog op verzoek van Peter Bierkens, heeft afgelegd. 
Geerit, geboren te Oirschot uit een notabel geslacht80, en 
woonachtig te Amsterdam aan de Egelantiersgracht, ver-
klaart dat Willemke Beerwinkel, huisvrouw van Jan Ammelroij, 
en Geertruijt Willems van Beerwinkel haer suster in juni 1676 
in zijn huis hebben gelogeerd en dat hij hen heeft bijgestaan in 
het onderzoek naar hun verloren broer Dirck81. Toen de beide 
dames na tien of twaalf dagen bij Geerit terugkeerden ver-
klaarden ze dat ze bij het Oostindiens huijs nog de penningen 
moesten ophalen die de heren voor sijn (d.i. Dirck’s) besoignes 
hadden ingehouden. Zonder procuratie van de rechthebbende 
zelf zouden de heren regenten van de VOC alleen soldij uitbe-
talen aan familieleden als deze is overleden. De verklaring van 
Geerit van Ekerschot weerlegt het verweer van de familie van 
Dirck dat zij noch gelder noch penninck en heeft ontvangen82. 
Het is nu wettig en overtuigend bewezen dat Dirck dood is en 
dat de familie van hem heeft geërfd: voor de derde keer krijgt 
Cathalijn Claes Ariaens haar gelijk.

In het procesdossier volgt nog een Memorie van de oncosten 
gedaen door Catharina Nicolaes Adriaensen van Nistelrooij 
weduwe van Peter Bierkens aenleggere tegen Jan Eduawaerts 
van Amelroij en de overige erfgenamen van Dirck Beerwinkel83.

Cathalijn vordert:
• Eerstelijk voor alle groote ende extraordinaire moeijte va-

caties ende verlet ende verschoten in het dirigeren ende 
vervolgen der drie procedures soo tot Oirschot, sHerto-
genbosch ende sGravenhaege die te lange soude vallen 
hier te optenderen ten minste eene somme van 100 gulden

• Item voor de craemcosten conform de sententie van de 
van Oirschot de somme als bijde selve staet vergedruckt 
30 gulden

• Item voor de allimentatie ende op voeden van het kint in 
cost ende dranck cleeden ende reeden voor den tijt van 
achtien jaerlijcx ter somme van sessendertich guldens be-
draegen de ter somme van 648 gulden

• Item voor de etraordinaire vacatien die sij voorden procu-
reur van der Ende hebben moeten doen tot voer ofte moe-
te reijsen de somme van 30 gulden

De totale declaratie bedraagt 808 gulden. Maar er wordt nog 
steeds niet betaald.

Het duurt uiteindelijk nog tot 1690 voordat er na meer dan 
dertig jaar een einde komt aan deze slepende kwestie. Ook 
Jan Everts van Ammelroij is inmiddels overleden84 en Cathalijn 
heeft zich gevestigd in Terheijden onder de Baronie van Breda.
Willemke van Beerwinckel, de weduwe van Jan, lijkt nog steeds 
niet van plan te betalen en er dreigt een nieuw proces voor de 
schepenbank. 

Maar op 8 januari 1690 sluiten Mathijs natuerlijcken soone van 
wijlen Dirck van Beerwinkel verweckt bij Catalijn Claes Ariens 
van Nistelroij, ter eenre, en Willemken, weduwe van Jan Evers 
van Amelroij, geassisteerd door Evert haar zoon en Rutdier 
Verhoeven, haar schoonzoon, voor de schepenbank een ac-
coord. Willemke en haar kinderen beloven prompt te betalen 
de som van 93 gulden, ende den keijnicken biers tot wijncoop85 
zoals bij het sluiten van het accoord verteerd, waer mede de 
voorschr. vonnisse soo van schepenen als Rade van Brabant 
met de costen en aenclege van dien als oock de opgevolgende 
processe over de voorschreven vernieuwinge als andersints 
sullen wesen voldaan86. In het schepenprotocol is achter de 
akte een copij van de procuratie overgeschreven, die Cathalijn 
voor de schepenen van Terheijden heeft verleend aan haren 
soon Matthijs Dircx Beerewinckels, woonende tot Teteringen, 
om namens haar te vervolgen ende ten uijtersten te defende-
ren soo danige saecke en procedure als de comparante ge-
nootsaect is geweest te sustineren tegens Willemken Willems 
Beerwinckels, wed. van Jan Evert van Ammelroij, woonende 
tot Oirschot87. Volgens de kopie is de akte gedagtekend 10 ja-
nuari 1690 dus twee dagen na het accoord tussen Mathijs en 
Willemke. Voor de rechtsgeldigheid van de overeenkomst is 
de procuratie van de rechthebbende voorwaarde. Heeft Ma-
thijs wellicht voor zijn beurt gehandeld en pas achteraf voor 
de goedkeuring van zijn moeder gezorgd?

Een oud Nederlands spreekwoord zegt: “Wie strijdt om een 
koe, die geeft er een toe”. Het is de vraag wat het jarenlang 
procederen Cathalijn Claes Adriaens uiteindelijk in materiële 
zin heeft opgeleverd. Het schikkingsbedrag van 93 gulden, dat 
uiteindelijk in 1690 door de familie van Dirck van Beerwinkel 
wordt betaald is aanzienlijk minder dan de 808 gulden die bij 
de laatste declaratie werden geëist. 
Mogelijk was voor Cathalijn het morele gelijk echter belangrij-
ker. Zij won drie procedures tegen de familie van Beerwinkel 
en dat zal haar, ondanks haar kwalijke reputatie, toch voldoe-
ning en wellicht zelfs enige mate van eerherstel hebben opge-
leverd. 

t ongeregelt ende gans oneerlijck huijsshouden: 
parenteel van Niclaes Adriaens Desten
De aanleiding voor dit onderzoek, namelijk de mogelijke fa-
milierelatie tussen Cathalijn Claes Adriaens en de familie van 
Nistelroij uit Best, leverde uiteindelijk geen enkel aankno-
pingspunt op. 
De vader van Cathalijn is Niclaes Ariaens Desten, geboren 
vóór 1594 (hij is wel over de vijff ende tsestich ijaren in 165988). 
Hij is mogelijk de zoon (of een broer) van Adrianus Adrianus 
in de Est, die bij zijn vrouw Anna een dochter Lucia heeft, die 
te Oirschot op 18 september 1603 wordt gedoopt. Een est of 
eest is in het Middelnederlands een droogoven: waarschijnlijk 
woonde Niclaes en zijn familie bij een droogoven en verdien-
den ze de kost door sprokkelhout te verzamelen en te drogen. 
In de inventaris van Niclaes worden in 1669 brandhout en twee 
hondert mutsaerts aangetroffen89. Een mutsaard is een bos 
takken. Het sprokkelen, drogen en binden van brandhout is 
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een typisch beroep voor de laagste sociale klasse. Het ver-
klaart ook dat Niclaes en zijn kinderen ook wel Mutsarts wor-
den genoemd. Waar de naam van Nistelroij vandaan komt is 
niet duidelijk: de naam komt in relatie tot de familie een aantal 
malen voor in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Moge-
lijk is het gewoon een herkomstnaam. 

De parenteel van Niclaes ziet er als volgt uit:

I. Nicolaas Adriaen Desten, geboren vóór 1594, trouwt Oir-
schot (r.-k.) 30 april 1627 Margaretha Willems van den Heuvel, 
overleden (aan dysenterie) Oirschot 11 november 1668. 
Claes d’Esten heeft een groot ende swaer accident aen sijn 
been (…) d’welck de meesters niet wel en connen genesen, 
waardoor hij niet voor de kost van zijn gezin kan zorgen90. Hij 
moet dan ook tot nootdruft van sijnder familij leven mede 
gesubliemeert werden vuijt de middelen van taeffele van H. 
Geest91. 
In februari 1649, ontrent vasten avont, komen een aantal inwo-
ners van Diessen bij de schepenen in Oirschot klagen omdat 
een van hun buren de nacht tevoren is bestolen. De stadhou-
der van de kwartierschout, Johan van Elmpt, en een aantal 
schepenen gaan vervolgens naar het huis van Claes Desten, 
befaemt van andere delicten, en treffen daar de gestolen goe-
deren aan. Claes wordt met instemming van de hoogschout 
van ’s-Hertogenbosch gearresteeerd en in de gevangenis in 

het raadhuis op de Markt opgesloten92. Op 27 april 1649 wordt 
hij door de schepenen voorwaardelijk op vrije voeten gesteld 
nadat hij plechtig heeft beloofd hem voortaen als een eerlijck 
man inde gemeijnte bij sijne naebuijren sal hauden, ende dra-
gen dat niemant daer over meer sal hebben te klagen93.
Op 21 oktober 1669 maakt Niclaes voor notaris Henrick Leer-
makers de jonge een soort van testament94. De notaris begint 
op een blanco blad met de gebruikelijke formulering (Inden 
naeme ons Heeren Jesu Christi Amen) maar slaat het blad om 
en begint opnieuw met een overeenkomst, inventaris en co-
dicil in één akte. Allereerst verkoopt Niclaes aan zijn schoon-
zoon Guilliam van de Werff (die kennelijk bij hem inwoont) een 
aantal huishoudelijke voorwerpen, waaronder een tinnen kan 
en een potteken met waepens daar op. Vervolgens worden de 
meubelen en andere voorwerpen geïnventariseerd die Guil-
liam bij zijn huwelijk heeft ingebracht en die hem dus toebe-
horen. Van het brandhout laat Niclaes optekenen dat er twee 
hondert mutsaerts moeten worden gegeven aan Dirck Jans 
van Cuijck. Tenslotte beschikt hij dat zijn bezittingen na zijn 
dood moeten worden verdeeld tussen zijn kinderen.
Hij is overleden vóór 21 januari 1676, wanneer Guilliam als erf-
genaam van Niclaes, sijnder huijsvrouw vader zaliger, door 
Jacob Zelants voor de schepenen wordt gedaagd tot betaling 
van vier guldens voor affgecocht laecken, dat volgens het 
schuldboek van Jacob op 18 september 1657 aan Niclaes was 
geleverd95.

Uit dit huwelijk:
1.  Cathalijn Niclaes Adriaen Esten, ook: Mutsarts, van Nis-

telroij, geboren ca 1628, trouwt (als jongedochter van 34 
jaar oud, geboren en wonende te Oirschot) voor de sche-
penbank van Oirschot (schepenbank) 12 december 1662 
Peter Leunis Bierkens, weduwnaar van Anneke Joosten 
van Tilburg (alias van Maaseijk), herbergier in Oirschot, 
overl. oktober 1678.
Op 9 december 1670 legt hij voor notaris Henrick Leerma-
kers de jonge samen met zijn zwager Giliaem van de Werff 
op verzoek van Aert Reijmen, geboortich van Lummen in 
het kwartier van Diest, een verklaring af96. Op zaterdag 15 
november 1670 was Aert in de herberg van Peter samen 
met Heijlkene, dochter van Aert Jan Willems, afkomstig uit 
Veghel, die aan Aert verschillende keren dede trouw be-
loofte. Aert en Heijlke gaven bij die gelegenheid zelfs rond-
jes weg aan de herberggangers, waaronder Dijrck van de 
Wijnter en Nicolaes Jacobs Oirlemans. Daarna gingen Aert 
en Heijlke naar de predikant, dominee Robertus Immens, 
om in ondertrouw te worden opgenomen en aengeteec-
kent. Bij terugkeer in de herberg gaven ze Peter opdracht 
om nog een tonne bier te tappen. Guilliam ondertekent de 
verklaring met zijn handtekening, Peter zet als handmerk 
een kruisje. Dominee Immens heeft de ondertrouw van 
Aert en Heijlke in ieder geval niet opgetekend in het gere-
formeerd trouwboek van die jaren.
Na Peters dood verhuist Cathalijn met haar kinderen naar 
het dorp Terheijden onder de Baronie van Breda.
Volgens getuigenverklaringen heeft Cathalijn van een on-

Jan en Caspar Luyken: de advocaat (circa 1690)
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2.  Joanna, gedoopt Oirschot 29 januari 1630. Jenneken ende 
Cathelijnen, beijde audtste dochters van Claes Adriaen 
Esten, (dije beijde hen gans qualijck en oneerlijck aen-
stelden dieffactich sijnde ende de hoere speelen), worden 
door hun vader als voorwaarde voor diens voorwaardelijke 
vrijlating in 1649 uit Oirschot verbannen100. In tegenstelling 
tot Cathelijn is het van Jenneke niet bekend of zij ooit in 
Oirschot is teruggekeerd.

3.  Adriaen Niclaes Esten, volgt II.
4.  Anna Claes Mutsaerts, ook: van Nistelroij, gedoopt Oir-

schot 6 september 1643, trouwt voor de predikant te 
Oirschot 24 januari 1666 Guilliam Hendrix van de Werf, ge-
doopt Hilvarenbeek 28 januari 1645, kleermaker, zoon van 
Henrick Henricks  van de Werf en Anneke Evert Heijlens.
Zij wonen op de Kerkhof. Op 21 januari 1676 wordt hij op één 
dag tweemaal voor de schepenbank gedaagd: als erfge-
naam van zijn schoonvader wegens affgecocht laecken101 
en door Goossen Timmermans, herbergier te Boxtel, tot 
betaling van 2 gulden 18 stuivers 2 oirt voor verdronken ge-
lagen in de herberg van de eiser102. Waarschijnlijk eindigen 
beide procedures in een comparitie103, want ze worden in 
de dingrollen niet vervolgd.
In 1677 eisen Willem Dielis van Cuijck, nomine uxore, en zijn 
schoonzus Anneke Adam Dielis (Snellaerts) van Guilliam 
betaling van 14 gulden wegens achterstallige huur104.
Jan Ruth Vlemmincx en Mr Jan Michiels van Esch, de naaste 
geburen van Guiliam van de Werf, woonachtig in de Kerkhof 
en geboortig van Hilvarenbeek, verklaren op 13 februari 
1703 dat van de Werff is sieck en heel miserabel cranck te 
bedde liggende, wesende ellendighe en jammerlijck arm en 
tot sulcke extreme onvermogen en decadentie gecomen 
dat bij naer van honger, gebreck, decsel kledinge voetsel 
en onderhout vergaet, hebbende niets om van de leven en 
connende niets winnen ofte bidden welck  groot gebreck en 
armoede van de voorschr. Guilliam al van de incomsten van 
de armen alhier tot Oirschot  geniet, maer can echter niet 
genoegh wesen, om soo een out sieck arm en behoeftig 
mangesel te versorgen, wordende derhalve versoght den 
provisoren van de taefel der armen tot Hilvarenbeeck om 
voors. van de Werf behoorlijk te versorgen en milde onder-
stant te doen op dat hij niet en moet comen en gebracht 
geheel tot lasten der armen van Hilvarenbeek105.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Oirschot:
a.  Henrick Gielins van de Werf, gedoopt 3 novem-

ber 1666, trouwt Oirschot (voor de predikant) 4 
januari 1688 Maria Goort van de Ven, gedoopt Oir-
schot 13 juli 1646, dochter van Goort Paulus van 
de Ven en Maria Peter Laureijs van den Heuvel. 
Uit het eerste huwelijk één kind. Henrick is comen te 
sterven van te veel wijn gedronken te hebben op 17 
oktober 1692106. Maria hertrouwt voor de pastoor van 
Oirschot op 3 januari 1700 met Jan Jans van Divoorden. 
Zij wonen op de Kerkhof. 

b.  Guilliam Guilliam van de Werff, gedoopt 1 oktober 
1668, trouwt Oirschot 21 oktober 1696 Margriet van 

bekende man een bastaardkind d’welck lange tijt heeft ge-
leeft 97, ergens tussen 1649 en 1656.

Uit een buitenechtelijke relatie met Dirck Willem van Beer-
winkel heeft ze een onwettige zoon: 
a.  Mathijs Dircks Beerwinkel, geboren vóór 1656, trouwt 

Helena Peters, van wie hij tussen 1677 en 1681 in Tete-
ringen drie kinderen laat dopen. Bij de doop van Pe-
tronella (20 februari 1679) treedt Henrica Petri loco98 
Catharina Nicolai (zijn moeder) op als getuige. Mathijs 
Dircks Beerwinkel trouwt als weduwnaar, geboren te 
Oirschot, voor de predikant te Oosterhout op 17 mei 
1699 met Marijke Antonisse Ridders, weduwe van 
Maarten Hendriks. De trouwbrief is gratis, voor de 
ondertrouw betalen de echtelieden één gulden en vier 
stuivers. Volgens de trouwaantekening woont hij alhier 
op de Heijde aen de weg naar Breda (tussen Ooster-
hout en Teteringen).

Kinderen uit het huwelijk van Cathalijn met Peter Bierkens, 
gedoopt te Oirschot:
a.  Willemke Peter Bierkens, gedoopt 21 mei 1666, komt in 

de hoofdgeldlijst van Terheijden voor als inwonend bij 
Cornelis Hendrerick Wagemakers in het quartier aant 
Moninckhoff99.

b.  Joannes, gedoopt 22 maart 1670.
c.  Laurents Peter Bierkes, gedoopt 9 februari 1672, 

trouwt Oosterhout (voor de predikant, als j.m. geb. 
tot Oorschott en woon. Ten Rijen) 14 november 1700 
Theuntje Joris Casteleijn, jongedochter van Ooster-
hout. 

d.  Nicolaus, gedoopt 4 oktober 1673.

Trouwaantekening van Mathijs Dircks Beerwinkel en Marijke Antonisse 
Ridders (DTB Oosterhout, 29 folio 91)
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Doormalen. Margriet Huijsvr. Guilliam van (de) Werff 
woont in 1706 alleen op de Kerkhof. Ze is arm.

c.  Cornelia, gedoopt 30 september 1677.
d.  Nicolaas Guiliams van de Werff, gedoopt (zonder 

voornaam) 22 juli 1685, trouwt (1) Oirschot (voor 
de pastoor) 19 februari 1708 Willemke Mathijs Wil-
lem; trouwt (2) Erp (voor de pastoor) 7 december 
1719 Anneke Jan Beris, geboren Erp, overleden Erp 
20 augustus 1725; trouwt (3) Erp (schepenen) 23 
november 1725 Josina Dirck van Borkel, gedoopt 
Oirschot 20 januari 1698, dochter van Dirck Geor-
gius van Borkel en Josina Peter Willem van de Meir. 
In 1705 is Klaes van de Werff alleenstaand op de herd-
gang Straten. Op 15 december 1714 verklaart Nicolaas 
Guiliams van de Werff, dan inwoonder tot Bladel, voor 
de schepenen van Oirschot al zijn aanspraken op de 
goederen van Henderick, wijlen zijn broer af te staan 
ten behoeve van Jan van Divoorden, weduwenaer wij-
len Maria doghtere Goort van de Ven in houwelijck ge-
hadt hebbende voor haer eerste man Henderick Guil-

liams van de Werff107. 
 Klaes vestigt zich na 1725 weer te Oirschot. Klaes heeft 

tien kinderen uit drie huwelijken, die geboren zijn in 
Bladel, Erp en Oirschot.

e.  Cornelis, gedoopt 15 september 1688.

II  Adriaen Niclaes Esten, ook: Mutsarts, van Nistelroij, ge-
doopt Oirschot 10 augustus 1636, trouwt (als jongeman 
van Oirschot) Hilvarenbeek (voor de predikant, opgete-
kend te Oirschot) 1 juni 1660 Maria Jan Marten Otten, van 
Hilvarenbeek.
Maijken Marten Otten hertrouwt als weduwe voor de pre-
dikant te Oirschot op 18 augustus 1675 met Hendrick Pe-
ters van de Ven.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Oirschot:
1.  Adriana, gedoopt 21 april 1661.
2.  Joannes, gedoopt 9 oktober 1663. Het kint (van) Arien 

Claes d’Esten wordt pro Deo begraven op 15 mei 1664108.
3.  Cornelis, gedoopt 11 maart 1670.
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De familie Engels in Sempse in de  
achttiende eeuw – een kroniek

Nostradamus (16de eeuw) beweerde dat wanneer je groenten uit je eigen achtertuin 
eet, je lichaam er meer uit haalt dan uit andere groenten. Misschien geldt dat ook 
voor het schrijven van kronieken. Als kind werd ik reeds aangetrokken door oude 
gebouwen en de verhalen die erbij hoorden. Het was mijn passie om, als leerkracht, 
met de leerlingen door het dorp te trekken om die plekjes te belichten waaraan nog 
een brokje geschiedenis hing. Het blijven echter oude stenen indien je ze niet met 
mensen kan verbinden. 
Zemst (in de achttiende eeuw Sempse genoemd)1 is een dorp tussen Mechelen, Vil-
voorde en Brussel. Het maakt deel uit van het confluentiegebied van Zenne en Dijle. 
Vruchtbare alluviale gronden stonden eeuwen lang in voor een verzekerd bestaan. 
De bezitters van die gronden hebben de geschiedenis van Zemst geschreven. Veel 
informatie ging verloren maar wat nog rest, geeft ons een beeld uit de tijd van toen.

ROGER VAN KERCKHOVEN

Het pachthof Releghem waar Anna van der Hulst woonde (achterkant),  
met links het woonhuis, midden de stallingen en rechts de monumentale schuur
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Wie een kroniek niet aan de verbeelding wil overlaten, moet 
ongetwijfeld in de archivalia gaan zoeken. Ik heb, jaren gele-
den, vooral informatie geïnventariseerd. In alle archieven waar 
iets over Zemst te vinden was, ging ik zoeken. Eigenlijk wist 
ik toen niet wat ik daarmee zou aanvangen. Buiten enige uit-
zonderingen was de documentatie uit de achttiende eeuw het 
meest indrukwekkend. Na meerdere archieven en een pak lec-
tuur groeide het tijdskader van die eeuw. Uit de parochieregis-
ters en de volkstellingen en belastingcohiers had ik personen 
genoeg om in het kader te plaatsen.

Indien eenzelfde familie twee generaties lang in dezelfde ge-
meente blijft wonen, kun je daarover een verhaal schrijven. 
Laat deze familie sporen na in het notariaat en het kadaster, 
kan het een lijvige vertelling worden.
De familie Engels kwam in aanmerking voor een dergelijke 
opzet. Het waren geen echte Hollanders, maar ze werden hier 
zo genoemd omdat ze afstamden van een Hollandse soldaat 
die zich in Zemst gevestigd had. Hun status werd verduisterd 
tijdens het integratieproces dat een generatie lang duurde. Ik 
begon inzicht te krijgen in hun levenswandel vanaf 1740. Dat 
kan alleen als je het hele dorp door en door kent. Ieder detail is 
een referentie, het begin van een item.

De nazaten van stamvader Wilhelmus Engels kunnen kennis-
maken met hen die zovele jaren geleden “iemand” waren. Zij 
leefden in een uitzonderlijke tijd die je kan vergelijken  met 
de tweede helft van de twintigste eeuw. Hun verhaal is er een 
van vreugde, hoop en verdriet, universele drijfveren van het 
leven. Zij lieten diepe sporen na in de dorpsgeschiedenis van 
Zemst. Dat die sporen nu nog tastbaar zijn, is uitzonderlijk. 
Wie de muffe geur van de kaaskelder opsnuift of bij de ruïne 
van de broodoven staat, zal met enig ontzag aan het pachters-
geslacht terugdenken. Dit is nu juist de bedoeling van een kro-
niek. De familie Engels, neen, het waren geen koningen, geen 
keizers, maar mensen die met hun zijn een stempel(tje) heb-
ben gedrukt op een interessante bladzijde uit de geschiedenis 
van de parochie Zemst.  
 

Stamvader Wilhelmus

Gedurende gans de zeventiende eeuw gingen de Nederlanden 
gebukt onder rondzwervende troepen. Soldaten van allerlei 
pluimage, steeds op zoek naar voedsel, doolden van parochie 
tot parochie als een bende bedelaars. Waarom zovele troepen 
een legerplaats in Sempse zochten, is niet te achterhalen. Het 
is wel duidelijk dat Sempse een voorkeur genoot want in de 
omliggende parochies kwamen veel minder soldaten. Twee 
eeuwen lang ontving de parochie Sempse soldaten in winter-
kwartier. Zij bekeerden zich, huwden hier, lieten hun kinderen 
dopen en werden begraven op het kerkhof. Een van de pas-
toors had zelfs het kerkhof vergroot om de “ketters” te kunnen 
begraven in ongewijde grond.
De troepen kwartierden bij pachters. De soldaten moesten 
met weinig tevreden zijn terwijl hun oversten bij de gegoede 

burgerij logeerden. Op 16 mei 1674 sloegen de Hollanders een 
kamp op in Sempse2. Twee dagen later vervoegde de Prins van 
Oranje zich met drie cohorten bij het leger. Zij bleven tot 16 juli 
in hun kampplaatsen. Wij zijn er zeker van dat dit verblijf een 
invloed heeft gehad op de komende jaren. 

Michael Franssens, afkomstig uit de buurt van Venlo, moet 
een van die soldaten geweest zijn. Onderzoek in het stads-
archief van Venlo bevestigde zijn status. Hij was een van de 
oversten, een man met opvoeding. Hij logeerde in het centrum 
van Sempse, waarschijnlijk bij de familie De La Rue of in de on-
middellijke buurt ervan3. De familie De la Rue behoorde tot de 
hoogste burgerij. Het was een meiersfamilie4 die het bestuur 
van de meierij Sempse in handen had. Het waren brouwers, 
hun brouwerij “den Hert” stond in de schaduw van het dorps-
kasteel. Michael Franssens werd verliefd op Antonia de la Rue 
met wie hij in 1683 in het huwelijk trad. Eind 1694, op 28 de-
cember, stierf Antonia. Te jong om alleen te blijven, hertrouw-
de Michaël met Joanna Leemans. Het huwelijk werd gesloten 
op 25 oktober 1695, nog geen jaar na het sterven van Antonia.

Wilhelmus Engels was ook afkomstig uit de omgeving van 
Venlo. Aangezien beide families dezelfde status hadden, mo-
gen we aannemen dat zij elkaar kenden. Wilhelm kwam even-
eens in Sempse terecht. Natuurlijk logeerde hij bij Michael 
Franssens, zijn streekgenoot. Daar leerde hij Guillielma de la 
Rue kennen, de zus van Antonia.
De meter van die Guillielma heette natuurlijk ook Guilliel-
ma; die meter was gehuwd met Philippus van Roye, een rijke 
pachter uit Bosch, een gehucht van Sempse. Misschien lo-
geerde Wilhelmus ook daar. In ieder geval liet Wilhelmus zich 
verleiden door de dochter van die pachter, die ook Guillielma 
heette. Door de Hollanders werd deze Guillielma Wilhelmina 
genoemd, maar haar roepnaam was (vreemd genoeg) Jacoba. 
De winter brak aan, tijdens de eerste koude nachten, werd het 
kindje verwekt. Toch werd tot het bijna Pasen was gewacht 
om te trouwen. Op 2 april 1696, vroeg in de morgen, werd het 
huwelijk voltrokken door pastoor Balthazar van den Brande. 
Veel volk zal er niet geweest zijn. Voor een pachtersdochter 
van die stand was het een viering in mineur. Peter Engels was 
getuige. Naar traditie was dat de vader van de bruidegom. De 

Huwelijksakte van Wilhelmus en Guillielma op 2 april 1696

Traden in het huwelijk met dispensatie 
voor de roepen die nu zijn afgesloten Wilhelmus 
Engels en Guilielma Le Roy: getuigen Petrus 
Engels en Adrianus Geenkens
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vader van de bruid, Philippus Van Roye, was in 1664 gestorven. 
Dus kozen ze voor een gelegenheidsgetuige: Adriaan Geen-
kens5. Hij deed dit dikwijls, mits daar een flinke fooi tegenover 
stond. Dat Guillielma met een gezwollen buikje voor het altaar 
stond, vond pastoor Van den Brande minder erg dan een on-
wettig kind. Wilhelmus wou zich in het centrum vestigen, waar 
hij de meeste vrienden had, en op korte afstand van brouwer 
Michael.

Aanstaande koppels die hun ondertrouw6 hadden gedaan, 
moesten zich drie zondagen laten afroepen op de preekstoel. 
Gedurende die drie weken mocht bezwaar geuit worden tegen 
het huwelijk. Zij die niet zolang wensten te wachten, konden 
roepen afkopen. Vooral de burgerij, om haar status te onder-
lijnen, kocht roepen af.

Alle informatie wijst erop dat het paar zich vooraan in de 
Hoogstraat vestigde, in een huis van de familie De la Rue. Twee 
van zijn buren waren voorname pachters: de familie Van Rele-
gem en de familie Meysmans. Wilhelmus had te weinig centen 
om een eigen pachthof op te starten. Hij moest nog veel leren. 
Daarom kwam hij terecht in de grote groep van de dagloners. 
Hij vond werk als knecht; bij wie staat nergens vermeld.
Op 8 juli 1696 werd uit dit huwelijk, in Sempse, een zoon 
geboren: Petrus Engels. Het was geen gemakkelijke bevalling. 
Even werd gevreesd dat het kindje zou sterven. Joanna Verhey-
den, de vroedvrouw, nam geen risico: zij doopte het kindje. De 
peter noch de meter waren op dit scenario voorbereid. ‘s An-
derendaags werd klein Peterke naar de kerk gebracht met een 
peter en een meter7. Peter Leemans verving Petrus Engels als 
peter. Ook meter Guillielma de la Rue, de grootmoeder, werd 
vervangen door Margareta Craen die dat wel eens meer deed. 
Was grootmoeder Guillielma slecht ter been? Zij woonde een 
eind van de kerk en daar ze al zeven en zeventig was, durfde zij  
misschien niet naar de kerk. Dat Peter Engels werd aangeduid 
als peter doet ons nog meer vermoeden dat hij de grootvader 
was.

Zoals het in een pachtergezin past kreeg moeder Wilhelmina 
de kans om weer op krachten te komen voor een volgende 
bevalling zich aankondigde. In de herfst van 1698 kon iedereen 
het zien: Wilhelmina was opnieuw in verwachting. Het kindje 
zou in ‘t putteke van de winter geboren worden, dat was een 
risico te meer. Ze hadden het niet beter kunnen plannen want 
het werd een dochtertje. Opnieuw werd beroep gedaan op de 
familie Franssens. Petrus en Joanna Leemans wilden peter en 
meter zijn. 
Meter zijn betekende je naam doorgeven daarom doopte 
de pastoor het dochtertje Joanna op 20 februari 1698. Het 
kwam in de mode om, zoals in Holland, meerdere voornamen 
te geven. De pastoor schreef er ook Paulina bij. We nemen 
aan dat het kind, als roepnaam, Paulientje meekreeg. Toen zij 
thuiskwamen sloot grootmoeder Guillielma haar kleinkind in 
haar armen. Die dag was het feest in de Hoogstraat.
In volle zomer, 2 juli, werd grootmoeder Guillielma naar het 

kerkhof gedragen. Wilhelmina was haar vader verloren in 
1664. Hij kwijnde weg aan tering8 waartegen niets te beginnen 
viel. Haar moeder was 80 jaar geworden. De lijkstoet liep langs 
de zandweg naast het Daelemansbos. Of er een uitvaartdienst 
was, noteerde de pastoor niet. Meestal liep de stoet recht 
naar het kerkhof waar de pastoor hem opwachtte. Het was een 
korte plechtigheid voor de kist voorgoed onder de aarde ver-
dween. Wilhelmus moest hard labeuren om hogerop te raken. 
Een tijdje na de geboorte van Joanna kon hij zich een knecht 
veroorloven. Toontje Wijns kwam bij hem in dienst. 

Op het feest van O.L.V. Boodschap, 25 maart 1702, werd de klei-
ne Barbara boven de doopvont gehouden onder het waakzaam 
oog van peter Henricus Van Relegem en meter Barbara Frans-
sens. Henricus was zijn buurman waar Wilhelmus soms aan de 
slag was. Barbara Franssens was de dochter uit de  brouwerij 
“den Hert” van zijn vriend Michaël. Met de komst van een derde 
kindje had moeder Wilhelmina het bijzonder druk. Vader Wil-
helmus was ondertussen al helemaal opgenomen in de burge-
rij van het centrum. 
In de zomer van 1704 beviel Wilhelmina van een tweede zoon: 
Matthias. Op 1 juli werd hij in de parochiekerk gedoopt met het 
nodige waskaarsen erbij. Matthias Janssens was peter, wat 
bewijst dat Wilhelmus zijn plaats in de pachtersgroep ver-
overd had. Gertrudis De Nauwe hield het kind in haar armen, 
een voorrecht van de meter. Wie zij was blijft onopgelost. Haar 
naam komt slechts een enkele keer voor in de registers. Kwam 
zij niet uit Holland?
Bijna elk jaar stierf minstens een vierde van de kinderen die 
geboren werden. Besmettelijke ziekten deden dat aantal fors 
stijgen. Indien de mazelen uitbraken waren de ouders radeloos 
omdat die ziekte met een grote zeis maaide. Wilhelmus en 
Wilhelmina moeten sterke kinderen op de wereld gezet heb-
ben. Tot dan toe overleefden zij alle kinderziekten. Hoe ze het 
klaarspeelden zullen we nooit weten maar het echtpaar bleef 
de volgende vijf jaren zonder borelingen.    

Toen pastoor Van Hamme de naam Guillielmus opschreef als 
derde zoon van het kroostrijk gezin, was Paulientje al negen 
jaar geworden. Op hun tiende waren meisjes reeds klaar om 
het huishouden te doen of als hulpmeid te gaan dienen. Wil-
helmina kreeg hulp zowel voor als na de bevalling. Paulientje 
droeg al zorg voor het doopkleed dat erg nodig was op die 
dertigste november 1709. Waarom meter Margareta van Roye 
niet aanwezig was valt niet uit te maken. Guillielmus Frans-
sens, zoon van de brouwer, was vergezeld van meter “in loco” 
Digna Verhaeren. Digna was een pachtersdochter die ook 
mocht rekenen op een grafsteen in de kerk. Dat de pastoor 
de naam Guillielmus schreef in plaats van Wilhelmus had als 
enige oorzaak dat Wilhelmus nooit het aureool van heilige had 
gedragen.
Opnieuw kreeg Wilhelmina de tijd om te bekomen van haar 
“kinderbed”. Het echtpaar Engels-Van Roye had zichzelf een 
paasgeschenk “gekocht” in 1712. Trouwens de pastoor was de 
enige die met Pasen een geschenk verwachtte. Het was im-
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mers de gewoonte dat de pastoor eieren kreeg met Pasen; 
iets wat meer dan een stuiver opbracht. Pasen viel erg vroeg 
dat jaar, op 27 maart. Ondanks haar ervaring had Wilhelmina 
nog nooit zo afgeteld. Dit keer zou het doopfeest een Hollands 
tintje krijgen. Indien de zwangerschap verliep zoals de vroed-
vrouw voorspeld had, zou het kindje de eerste week van april 
geboren worden. Al van dagen tevoren waren Agnes Engels 
en Gijsbrecht Biscop uit Holland overgekomen. Het weerzien 
had hen allemaal deugd gedaan. Gijsbrecht had de eer peter te 
mogen zijn in naam van eerwaarde heer Knippenbergh, de pas-
toor van Helden, met aanzien in de wijde omgeving van Venlo. 
Het doopfeest op 8 april 1712 was een plechtigheid waarnaar 
ook de buurt kwam kijken. Koster Jan De Boeck mocht een 
kaarsje meer aansteken. De derde zoon kreeg als doopnaam 
Joannes, zoals pastoor Knippenbergh, waaraan de familie Jo-
sephus toevoegde. Aan Joannes Josephus mogen we “de eer-
ste” bijvoegen. Al wie Joannes Josephus Engels heette zou het 
ver schoppen, zou de ultieme droom van Wilhelmus werkelijk-
heid maken. De zes kinderen waren zo gespreid geboren dat 
de oudsten al uithuizig waren toen de jongsten nog moesten 
leren stappen. Zes was genoeg maar toen was een nakomertje 
welkom om de ouders te verzorgen. 
Een echt nakomertje werd het niet maar dat het een meisje 
was, vergoelijkte het tijdstip. Zeven was een heilig getal, ook 
vroeger. Ook deze keer stond de familie uit Holland paraat. 
Toch blijven er vragen over het doopfeest. Een week na het 
feest van O.L.V. Lichtmis, op 7 februari 1715, werden door de 
pastoor de namen Anna Maria uitgesproken. Klassieker kon 
het niet, de helft van de meisjes in Sempse heette Anna Maria. 
Haar meter heette Catharina Poels. Dat kind en meter niet de-
zelfde doopnaam hadden, was een zeldzaamheid. Wie was Ca-

tharina Poels? Matthias Engels hield de kaars vast als peter. 
Broer Matthias kan het niet geweest zijn tenzij hij zijn eerste 
communie al had gedaan. Hij was toen niet eens elf jaar zodat 
we moeten besluiten dat die Matthias uit Holland kwam. 

Een groot gedeelte van het toenmalige leven van een vrouw 
bestond uit kinderen baren en ervoor zorgen dat zij konden op-
groeien in de beste omstandigheden. Wilhelmus en Wilhelmi-
na hadden ongelofelijk veel geluk. Het gezin integreerde in de 
parochie. Dat het zo vlot verliep, kwam door hun roomse op-
voeding. Hun christelijk gedrag paste helemaal in de tradities 
van de Sempsenaren. Nu alle kinderwensen vervuld waren, ke-
ken de ouders uit naar het eerste huwelijk. Hun kinderen had-
den allen een schat meegekregen: aanzien in de pachtersge-
meenschap. Toen de tijd van luiers bleken9 achter de rug was, 
mochten ze uitkijken naar een schoonzoon of schoondochter 
en stilletjes reeds hopen op kleinkinderen.
Zij hoefden geen eeuwen te wachten. In de zomer van 1728 
kwam de oudste zoon Petrus met een lief naar huis. Anna van 
der Hulst, afkomstig uit Kortenberg, werd waardig bevonden 
om in te treden in de familie Engels. Het was helemaal niet 
het beste jaar dat zij uitgekozen hadden. De winter 1727-1728 
was rampzalig geweest. Een week na Allerheiligen gingen de 
hemelsluizen open. Niemand herinnerde zich zo een regenwin-
ter. De dijken van de Zenne hadden het begeven, beemden en 
landerijen overspoelden. In de lente van 1728 konden de akkers 
nog steeds niet bewerkt worden. De winter van 1729 werd aan-
gekondigd als een seizoen met hongersnood. Het water van de 
Zenne moet de tuin van de familie Engels bereikt hebben. De 
schade was zo omvangrijk dat meier Brion een eis tot vermin-
dering van de beden (belasting) had ingediend. 

Vooraan in deze kerk werden de voornaamste familieleden Engels begraven
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Anna van der Hulst (Verhulst) was geen onbekende in de fa-
milie. Stamvader Wilhelmus was een vriend geweest van 
pastoor Paulus van Hamme (overleden in 1709). De zuster van 
de pastoor, Joanna, huwde een eerste maal met Martinus van 
der Hulst en een tweede keer met Claudius Ermens, meier van 
Kortenberg. Een zoon van Joanna, Cornelius Ermens, werd 
pastoor in Groot-Bijgaarden, Paulus, priester en rentmeester 
van de abdij van Kortenberg. Een andere zoon Petrus, was mei-
er van Kortenberg. Wie zou er niet hebben willen trouwen met 
een Van der Hulst? 
  
Anna was van goede afkomst want het huwelijk vond plaats 
in de parochie Kortenberg. In die rampzalige winter van 1728, 
op 3 november, werd hun eerste kindje Guillielmus geboren 
in Sempse. Bij het peterschap staken weer vragen de kop op. 
Waarom mocht grootvader Wilhelmus geen peter zijn? Het 
peterschap kwam hem toe. Hier werd de traditie met de voe-
ten getreden. Natuurlijk droeg de brouwerszoon Franssens 
ook de naam Guillielmus maar dat maakte niets uit. Wilhelmi-
na greep eveneens naast het meterschap. Anna Maria Engels 
droeg de kleine naar de parochiekerk. Was zij de dertienjari-
ge zus van Petrus? Of was zij uit Holland naar hier afgereisd? 
Zonder rekening te houden met een fikse familieruzie kregen 
de groothouders de kans om het kleinkind te zien opgroeien.
Zoals te verwachten was, kreeg Guillielmus twee jaren later 
een opvolgster. Anna Maria was een paaskindje (Pasen viel op 
9 april) en dat was ook een traditie. Het doopfeest was prima 
voorbereid. Claudius Ermens was de stiefvader van Anna. Wil-
helmina, de grootmoeder, werd eindelijk door de pastoor in-
geschreven als Wilhelma. Zij mocht meter zijn. Koster Andries 
van Bever reikte de kaarsen aan op zaterdag 22 april 1730. Met 
de zoveelste geboorte mogen we stellen dat de familie Engels 
de band tussen de naam van het kind en die van de meter door-
broken had. De pastoor maakte wel eens een fout maar dat 
verklaart de naamgeving niet. Een foute notering kan meerde-
re oorzaken hebben. Toch nemen we aan dat de pastoor soms 
een wijntje te veel dronk of dat hij de papiertjes niet meer 
vond waarop hij noteerde vooraleer in te boeken10.

Petrus en Anna verwachtten een zomerkindje begin juni 1732. 
De parochieherder werd al een dagje ouder, het is hem verge-
ven. Volgens het doopregister doopte hij op 12 juni Joannes 
Josephus Engels, het zoontje van Petrus en Anna van der Elst. 
Nonkel Joannes Josephus Engels droeg het peterschap en 
Magdalena “Van der Elst” was de fiere meter. De reeks 1728-
1730-1732 kreeg een vervolg in 1734. Ook de afwisseling van 
geslacht werd gerespecteerd: het werd een meisje. Peter en 
Anna kozen voor een doopnaam die furore maakte: Maria The-
resia. Wat de familie daarover dacht, was minder belangrijk. 
Gezien de afwisseling, vond de geboorte plaats in volle winter. 
Het moet koud geweest zijn die zestiende januari 1734. Achter-
aan in de kerk stond een vuurstoel11 maar dat hielp niet veel. De 
koster stak geen verwarming aan voor een doopsel. 
Interessant is de naam Petrus Meysmans als peter terwijl 
Anna Maria Engels meter was. Peter Meysmans was hun buur-

man. Dit is de eerste aanwijzing van toenadering tussen de fa-
milies Engels en Meysmans.

De traditie in ere houdend, was Anna opnieuw zwanger in de 
winter van 1736. En weer zou het een paaskindje worden. De 
zwangerschap verliep rimpelloos.  De doopgetuigen onder-
lijnen opnieuw dat de familie Engels voorbeeldige christe-
nen waren. Cornelius Ermens was theoloog en pastoor in 
Groot-Bijgaarden, iemand waar men toen naar opkeek. Elisa-
beth Ermens, uitgenodigd als meter, moet zijn zus geweest 
zijn. Beiden kwamen uit hetzelfde nest als Claudius, de peter 
van Anna Maria (1730). Het was de oude pastoor Van De Poel 
die zoontje Engels doopte en hem de naam Petrus gaf. Hij 
kreeg dezelfde naam als de zoon van Wilhelmus Engels en 
Joanna Knippenbergh. Dat moet de bedoeling zijn geweest.
Nog steeds in haar ritme maakten Peter en Anna alles klaar 
om het volgende kindje te verwelkomen. Deze keer was het 
ook de bedoeling om de Hollandse tak uit te nodigen voor de 
geboorte. Besliste het winterweer er anders over? Of kwam 
het kindje te vroeg?  In ieder geval waren noch Matthias En-
gels, noch Joanna Knippenbergh, op de afspraak. Zij kregen 
het beloofde peter- en meterschap maar bij het doopsel 
werden zij vervangen. Op 15 februari 1738 doopte de nieuwe 
pastoor Cornelis het dochtertje met als doopnamen: Joanna 
Maria Theresia. Met de naamgeving kon iedereen zich verzoe-
nen. Van de drie namen die zij kreeg zou toch maar een enkele 
gebruikt worden. De vervangers op het doopfeest waren Jan 
Jozef Engels, de broer van vader Petrus en Maria Engels, de 
zus van Jan Jozef. Joanna Maria Theresia, was een buitenbeen-
tje en zou dat altijd blijven. Haar tweede naam Maria Theresia 
werd voorbehouden voor haar oudere zus.

Het leven van Peter en Anna leek op een kopie van dat van hun 
ouders. Zij hadden nu zes kinderen maar er kon nog eentje bij. 
Daarop hebben zij geen jaren gewacht. Tegen alle traditie in 
keek iedereen uit naar de geboorte van een kerstkindje. Een 
week voor Kerstmis, op 17 december 1739, werd hun dochtertje 
Catharina geboren. De grootouders Wilhelmus en Wilhelmina 
maakten het mee! Zijn zagen toe op het doopsel waarbij Rik 
van Relegem en Catharina Engels doopgetuigen waren. De 
kleine Catharina heeft haar grootouders echter nauwelijks 
gekend.

Wilhelmus en Wilhelmina zaten aan de feesttafel bij het huwe-
lijk van hun dochter Anna Maria. Zij sloeg een rijke pachters-
zoon aan de haak: Henricus van Relegem. Om dit huwelijk te 
laten plaatsvinden had Wilhelmus zijn relaties moeten aan-
spreken. Voor een verwantschap in de derde graad was er toe-
stemming nodig van de bisschop. Pastoor Cornelis, die even-
eens deken was geweest, bracht het in orde. Op 12 maart 1738 
vond de huwelijksplechtigheid plaats in de kerk van Sempse. 
Wilhelmus getuigde voor zijn dochter en pachter Jan Van den 
Heuvel voor Henricus.
In december 1740 werd Anna Maria ziek. Wat begonnen was 
met een verkoudheid werd erger en erger. Het valt niet uit te 
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maken of zij een bronchitis had opgelopen of kinkhoest.
Zij haalde Kerstmis nog maar op 30 december werd haar li-
chaam aan de gewijde aarde toevertrouwd. Zij werd in de kerk 
begraven. Deze zware beproeving maakte van Wilhelmus en 
Wilhelmina twee gebroken mensen. Zij gingen hun dochter 
achterna in 1741 en 1742.

Wilhelmina van Roye werd ziek in de winter van 1741. Het werd 
duidelijk dat zij het niet zou halen. Of de chirurgijn haar be-
handelde is onbekend. Pastoor Cornelis kwam wel langs. Hij 
wilde een voorbeeldige parochiaan de nodige steun geven om 
het rijk der hemelen te bekomen. Hij zorgde ervoor dat zij een 
laatste keer de communie ontving en haar doodstrijd aanging 
gesterkt door de laatste sacramenten. Wilhelmina was 69 jaar 
oud toen ze op 6 februari 1741 begraven werd. Wilhelmus die 
als knecht begonnen was, stond nu op de hoogste sport van de 
ladder. Zijn vrouw kreeg de eer om begraven te worden in de 
kerk. “In templo” noteerde de pastoor. 
1741 was een rampjaar. De zomer was uitzonderlijk warm ge-
weest. Eind augustus stonden de bornputten leeg. Begin sep-
tember overviel een nieuwe hittegolf onze gewesten. “Den 
rooden loop” lag op de loer. Het drinken van besmet water 
was riskant. Wat gevreesd werd, gebeurde. Begin september 
werden in het gehucht Laar de eerste gevallen van “disente-
rie” gemeld. Het wou maar niet vriezen zodat de besmettelij-
ke ziekte bleef woekeren. 1741 werd een recordjaar, meer dan 
140 parochianen werden op het kerkhof begraven. Weduwnaar 
Wilhelmus telde reeds meer dan 70 jaren, maar hij bleef van 
dysenterie gevrijwaard. Toen de troosteloze winter voorbij 
was, kon de parochie herademen. Maar Wilhelmus was een 
wrak geworden. Met de dag werd het leven uit hem weggezo-
gen. Zijn ademhaling werd zwakker. Pastoor Cornelis kende de 
ziekte. Een teringlijder (tbc) had geen enkele kans om te over-
leven. Met Pasen 1742, 25 maart, was Wilhelmus zo verzwakt 
dat hij elke dag kon sterven. Pastoor Cornelis voorzag hem van 
de laatste sacramenten. Hij is gestorven tussen zijn kinderen 
en kleinkinderen. Op 25 april 1742 vond de plechtige begrafenis 
plaats. Voor de gelegenheid werden de muren achter het al-
taar met zwarte doeken bedekt. Wilhelmus Engels werd even-
eens in de vloer van de kerk begraven. Of er een familiekelder 
was betwijfelen we.

De stamvader van de familie Engels was begraven, een tijd-
perk werd afgesloten. Peter en Anna die bij Wilhelmus en Wil-
helmina inwoonden, namen de fakkel over. Voor hen stond de 
poort van het volle leven open. Van hen mocht men verwachten 
dat zij de tradities zouden voortzetten.

Overzicht van de gezinnen van stamvader Wilhelmus en zijn 
zoon Petrus
Wilhelmus Engels trouwt Sempse 2 april 1696 Guillielma le 
Roye  
Kinderen:
Petrus geboren 8 juli 1696
Joanna Paulina geboren 20 februari 1698
Catharina geboren 2 maart 1700
Barbara geboren 25 maart 1702
Matthias geboren 1 juli 1704
Wilhelmus geboren 30 november 1709
Joannes Josephus geboren 8 april 1712
Anna Maria geboren 7 februari 1715

Petrus Engels trouwt, waarschijnlijk 1727, Anna van der Hulst 
uit Kortenberg 
Kinderen:
Wilhelmus geboren 3 november 1728
Anna Maria geboren 22 april 1730
Joannes Josephus geboren 12 juni 1732
Maria Theresia geboren 16 januari 1734
Petrus Cornelius geboren 22 april 1736
Joanna Maria Theresia geboren 15 februari 1738
(Anna) Catharina geboren 17 december 1739

Moeilijke overgangsjaren

Het was allemaal begonnen met de dood van Anna Maria. Nu 
Magere Hein de weg naar de familie Engels had gevonden, 
kwam hij nog meermaals op bezoek. Totaal onverwacht werd 
Peter (uit 1696) ziek in de herfst van 1745. Zijn oudste zoon 
Wilhelmus vierde bijna zijn zeventiende verjaardag. Anna (van 
der Hulst) deed al het mogelijke om haar man niet te verlie-
zen. Noch zij, noch de chirurgijn, noch de pastoor konden zijn 
lot beroeren. Peter was slechts 49 jaar en nog zo nodig in zijn 
gezin. Toen pastoor Cornelis het Heilig Oliesel toediende wist 
iedereen dat hij zou sterven. Op 6 oktober 1748 werd Peter be-
graven in de geliefde parochiekerk van Sempse.
Anna bleef alleen achter met zes kinderen. Zonder hulp kon 
ze niet overleven. Of de familie met haar tweede huwelijk he-
lemaal akkoord ging, is sterk te betwijfelen. Later is het goed 
gekomen maar in 1745 konden de familieleden haar keuze 
moeilijk begrijpen. Anna zocht redding bij weduwnaar Fran-
ciscus Cauwenbergh uit Heffen. Vier dagen voor Kerstmis, in 
1745, werd het huwelijk ingezegend. De familie vond dat zij in 
datzelfde jaar niet had mogen trouwen uit eerbetoon aan haar 
overleden man. Joannes Josephus Engels was als getuige op 
het huwelijk aanwezig. De pastoor maakte een fout: hij schreef 
Joannes Jacobus, misschien denkend aan Jacobus, de broer 
van de bruidegom. Een tweede getuige was er niet. Koster An-
dries van Bever nam die taak op zich. Nu Anna met haar kroost 
elders ging wonen, kwam het ouderlijk huis in handen van Jan 
(Joannes Josephus), zoon van stamvader Wilhelmus. 

Overlijdensakte van Wilhelmus Engels, 25 april 1742
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Baron Antonius Josephus Van Wevelinchoven

De familie Van Wevelinchoven speelde een centrale rol in de 
oprichting van het postwezen in de Nederlanden in de achttien-
de eeuw. Antonius werd geboren op 17 december 1717. Zoals zijn 
vader maakte hij carrière in het postwezen. Daaraan dankte hij 
zijn baronstitel. In Tegelen, nabij Venlo, verwierf hij het domein 
De Munt en mocht zich daarvan heer laten noemen. Zijn fortuin 
moet aanzienlijk geweest zijn. Omdat hij meestal in Brussel 
werkzaam was, zocht hij een landgoed bij Brussel. Het kasteel 
Releghem in Sempse stond leeg, alleen de rentmeester woon-
de er. Het vervallen gebouw was onbewoonbaar geworden.12 
Kwam hij met Sempse in contact door de familie Engels? De 
baron liet het vervallen kasteel afbreken in de jaren 1750. De 
opbouw van het nieuwe kasteel duurde enkele jaren. Baron Van 
Wevelinchoven was een zeer katholiek man. Gezien zijn stand 
huwde hij in 1761 te Brussel met Josephina Leclerc.

De kasteelhoeve Releghem13 (vlak bij het kasteel met dezelfde 
naam) was een van de grootste pachthoven van de parochie 
Sempse. De jaarlijkse huur bedroeg bijna 2000 gulden wat 
evenveel was als vijf mooie trekpaarden. De pachter had een 
legertje knechten nodig om het werk aan te kunnen. Frans 
moest de taken verdelen en het werk controleren. In vrucht-
bare jaren maakte hij veel winst, in magere jaren verlies. Frans 
had veel meer vee dan de andere boeren. Hij bewerkte meer 
dan 20 bunder land. Zijn broer was pachter van Eggelghem, 
naast Releghem. De monumentale schuur uit 1660 bleef tot 
heden toe bewaard, andere pachters uit de buurt huurden een 
deel ervan. Anna en Frans keken toe op de bouw van het nieu-
we kasteel. Baron Dewevelinchoven was eveneens een diep 
christelijk man. De gouden tijd, de relatie met de baron, droeg 
bij tot een “priesterlijke titel”14 voor een Cauwenbergh! Frans 
Cauwenbergh stierf op 13 oktober 1775 en Anna van der Hulst 
op 29 september 1778. Hun huwelijk bleef kinderloos.

Onder Joannes Josephus, zoon van de stamvader

1747 ging niet onopgemerkt voorbij. Pasen viel vroeg, op 2 
april. Jan Engels (geboren in 1712), zoon van stamvader Wilhel-
mus, had gewacht tot de vasten voorbij was om te trouwen. 
Joanna Smekens uit Melsbroek werd zijn bruid op 13 april 1747. 
Het had wat voeten in de aarde hoe en waar de plechtigheid 
zou plaatsvinden. De familie Smekens kon evenveel adelbrie-
ven op tafel leggen als de familie Engels. Zij stond erop dat de 
pastoor van Melsbroek het huwelijk zou inzegenen. Uiteinde-
lijk kwam er een compromis uit de bus. Pastoor Pluymers uit 
Melsbroek mocht, met toestemming van pastoor Cornelis, de 
dienst doen in Sempse! Jan had ervoor gezorgd dat hij twee 
getuigen had: Rik van Relegem en pachter Frans van Cauwen-
bergh. Daar vader Smekens van geen wijken wilde weten werd 
hij als derde getuige opgenomen. De familie Smekens was 
niet onbekend in Sempse en Weerde. Jan Baptist Meysmans 
huwde een Smekens. Dit koppel liet het kasteeltje van Weerde 
bouwen. Via hun relatie met Meysmans kwam de familie En-
gels in contact metde familie Smekens.

In de zomertijd van 1747 werd Sempse verontrust door de tal-
rijke legers die door de parochie trokken. Begin oktober werd 
de parochie bezet door het Franse leger. De cavallerie van de 
hertog van Chevreuse sloeg een winterkamp op. Meer dan 
2400 rantsoenen moesten door de parochie geleverd worden. 
Voor de pastoor bracht de bezetting kopzorgen mee. Om een 
gestorven soldaat in gewijde grond te begraven moesten be-
wijzen van zijn roomsheid gevonden worden. Hij moest gelo-
ven wat de officier vertelde. De pastoor kende wel een beetje 
Frans maar toch te weinig om een echt gesprek te voeren. Tij-
dens de bezetting kreeg het bestuur van de parochie opdracht 
om een belastingscohier op te stellen. 

Op 18 november noteerde men:
Joannes Engels (x Joanna Smekens)
een knecht, een meid
2 paarden, 2 koeien en een rund van 10 maanden
2 varkens, een kwart ploeg15

2 haarden met oven
totaal 21 gulden 18 stuivers

Jan en Joanna werden belast boven de 20 gulden daarmee be-
hoorden zij net tot de betere pachters. Van Haecht, brouwer 
uit “den Hert” betaalde meer dan 70 gulden! De veestapel van 
Jan was miniem. De bewerkte grond werd uitgedrukt in “ploe-
gen”. Een kwart ploeg stond voor een paar hectaren. De groot-
ste pachters bewerkten 20 hectaren, toen uitgedrukt in bun-
ders. Het pachterschap werd niet uitsluitend gemeten aan de 
bewerkte gronden. Wie aanzien had, schafte zich een knecht 
of een meid aan. Hoe meer personeel, hoe rijker. Hulpjes wer-
den niet eens meegerekend. Naar aloude gewoonte werd de 
belasting van een woning berekend aan de hand van de schou-
wen (vandaar een schouwing). Het huis in de Hoogstraat telde 
twee schouwen. Een daarvan stond in het woonhuis, de andere 
in het ovenhuis waar brood gebakken werd.

Het duurde een generatie vooraleer de telgen Engels de draad 
weer opnamen die zij in Holland hadden laten liggen. Stamva-
der Wilhelmus bereikte niet het peil dat de familie in Holland 
gewoon was. Hij kon zijn capaciteiten niet kwijt omdat hij 

Tekening van het kasteel van Releghem  
door Constantijn Huygens jr. uit 1676
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nog moest integreren. In de familie Engels was leren lezen en 
schrijven even belangrijk als leren lopen. Ondersteund door 
het thuisfront leerde Wilhelmus zijn kinderen het meest ele-
mentaire. 

Na de dood van zijn vriend Michael Franssens16 (1703) kwam 
de brouwerij in handen van de familie Van Haecht door een 
huwelijk met Joanna Leemans. Rumoldus van Haecht was 
trouwens geen onbekende. Hij leerde Sempse kennen door 
de opvoeding van de kinderen van Michael voor zijn reke-
ning te nemen. Hij had dus een privéschool, een kostschool 
met een zeer beperkt aantal leerlingen. De kinderen van Ru-
moldus gingen studeren aan de universiteit van Leuven. Het 
kon moeilijk anders of stamvader Wilhelmus zocht contact 
met brouwer Van Haecht. Wat op de kosterschool niet werd 
geleerd, moest een privé-leraar bijbrengen. Aanvankelijk kon 
dat bij Van Haecht maar eens moest de stap naar Mechelen 
gezet worden.

Tot vervelens toe moeten we opmerken dat de kinderen En-
gels een voorliefde hadden om in het voorjaar geboren te 
worden. Jan en Joanna moesten net geen jaar wachten om hun 
eerste kindje in de armen te nemen. Hun vriend, pastoor Cor-
nelis, doopte het kindje met de naam Joannes. Jan junior om 
niet in verwarring te raken. Om de rivaliteit niet op de spits te 
drijven, mocht grootvader Jan Smekens peter zijn. Aan Anna 
van der Hulst hadden ze gevraagd om meter te zijn. Daarmee 
werden de plooien gladgestreken omtrent haar huwelijk. Ach-
teraf bekeken was Frans Cauwenbergh een behoorlijke partij. 
Naast zijn pachthof had hij ook een kleine brouwerij. Zijn inko-
men was minstens het dubbele van dat van Jan. De kinderen 
van Anna uit haar huwelijk met Peter Engels werden met open 
armen ontvangen. Zij woonden bij het kasteel Releghem. De 
vrees dat Anna en Frans Cauwenbergh kinderen zouden krij-
gen werd nooit bewaarheid.

Jan was ondertussen al helemaal in de pachtersgemeenschap 
opgenomen. Was hij niet de rijkste, Jan kon lezen en schrijven 
als de beste. Zijn ontwikkeling verbaasde iedereen. Meier Bri-
on die bijna in de achtertuin van Jan woonde, kon zijn kennis 
best gebruiken. Jan werd aangesteld als “collecteur”. Hij zorg-

de ervoor dat de jaarlijkse belastingen tijdig aan de Staten van 
Brabant werden overgedragen. Zo kreeg Jan de kans om de 
gemeenschap nog beter te leren kennen.

Vanaf 1750 brak een gouden tijd aan onder de regering van 
keizerin Maria Theresia van Oostenrijk. Tweehonderd jaren 
lang hadden oorlogen de vooruitgang vertraagd. Tot aan de 
Brabantse Revolutie in 1789 nam een inhaalbeweging on-
waarschijnlijke vormen aan. Maar in de Roomse Zuidelijke 
Nederlanden zetten eeuwenoude tradities een rem op de 
vooruitgang. Het uitzicht van de parochie Sempse werd gron-
dig veranderd. Langs nieuwe en verbeterde wegen werden 
pachthoven gebouwd. De bouwvallige lemen constructies 
verdwenen om plaats te maken voor stevige stenen huizen 
met “glazen” in de ramen. Het huis van Jan in de Hoogstraat 
werd afgebroken en vervangen door een langgevelhoeve in 
rode baksteen. De boogvormige deur, omkranst door witte 
zandsteen bleef tot op heden bewaard. Of Jan in dat nieuwe 
huis ooit gewoond heeft, valt te betwijfelen. 

Mijnheer de “collecteur”17 had in de meimaand van 1749 een 
kind besteld. Joanna’s buik was weer dik geworden. Het was 23 
februari 1750 toen het tweede kindje van Jan en Joanna werd 
gedoopt. Zoals de traditie voorschreef werd de eerste zoon 
gevolgd door een dochter, met een pauze van twee jaren. De 
kleine Magdalena paste helemaal in dat kader. Alles was weer 
koek en ei met schoonzus Anna en haar man Frans. Dat hij als 
peter werd gevraagd, verwonderde niemand. De omgeving van 
het kasteel Releghem en de brouwerij waren aantrekkingspo-
len voor de ganse familie. Meerdere keren waren daar de fa-
milies Cauwenbergh, Engels en Van der Hulst op bezoek. Die 
verbroedering had als gevolg dat Magdalena van der Hulst, 
wat ongebruikelijk, de fiere meter was. 

Jan junior was reeds in zijn peutertijd, Magdalena had haar eer-
ste passen al gezet toen een derde kindje het gezin van Jan en 
Joanna kwam vergroten. Zo vast als de klok werd een volgen-
de dochtertje verwacht in het voorjaar van 1752. Joanna hield 
zich daaraan. Op 26 maart, met Palmenzondag, 1752 kwam Ma-
ria op de wereld. 

Haast elke winter of lente werden de ouders bedreigd met een 
of andere kinderziekte. Afgezien van dysenterie was mazelen 
de meest gevreesde ziekte. Het mag dé kinderziekte van de 
achttiende eeuw worden genoemd. Er was maar één doeltref-
fend middel: vluchten18. Kinderen van rijke gezinnen werden 
door familie in een ander dorp opgevangen. Voor de anderen 
bleef er alleen bidden over en hopen dat de ziekte het huis 
voorbijging. Wanneer de ziekte bij een kind werd vastgesteld, 
was het reeds te laat. Een kind dat een puistje had, deed de 
ouders danig schrikken. De winter van 1753 bracht de mazelen 
naar Sempse. Magdalena zou drie jaar worden op 23 februari. 
Het aantal sterfgevallen aan mazelen kende een piek op drie-
jarige ouderdom. Magdalena vertoonde de gevaarlijke puist-
jes rond nieuwjaarsdag. Vijf dagen later werd ze naar de kerk 

Het kasteel Releghem, gebouwd door baron De Wevelinchoven 1750-1760
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gedragen want ze werd begraven “in templo”. Haar zusje Maria 
was nog te klein om gevaar te lopen. Meestal waren kinderen 
immuun tot hun tweede jaar. Grote broer Jan junior liep wel ge-
vaar. Kreeg hij de ziekte of niet?

Rekenkundig moest de vierde opvolger verwacht worden in 
1754. Dat gebeurde niet en dat zou nooit meer gebeuren. Mo-
gen we niet veronderstellen dat er met Jan wat aan de hand 
was? De eerste tekenen van Jan’s ziekte waren niet opvallend, 
niemand merkte het op. Ondanks de soep en het vlees dat 
Joanna op tafel zette, bleek Jan te vermageren. Aanvankelijk 
werd dat als “ ‘t is van ‘t hard werken” weggelachen. De tweede 
fase gaf aanleiding tot verontrusting. De eetlust verminder-
de en meestal kreeg men een droge keel wat aanleiding tot 
hoestbuien gaf. In de derde fase was er geen genezing meer 
mogelijk. De “tering” (tbc) had zich uitgezaaid, het lichaam ver-
schrompelde. Hoe snel dat tot de dood leidde, hing af van de 
weerstand van de zieke. Dat Jan in 1754 geen kind verwekte, 
stemt tot nadenken. Hij kwijnde weg in de zomer van 1756. De 
dag voor Allerheiligen (31 oktober) stond zijn kist in de kerk, 
dichtbij de graven van zijn familieleden. Pastoor Cornelis had 
geen enkele vrees dat zijn ziel niet ten hemel zou worden op-
genomen. Heel zijn leven was Jan een voorbeeldig christen ge-
weest. Gesterkt door de laatste sacramenten stierf hij vredig. 
De pastoor vulde met ongewone precisie het register in. Hij 
kwam nog eens terug op het huwelijk van wijlen Jan en Joanna 
die hier als Joanna Maria stond genoteerd. Natuurlijk werd Jan 
in de kerk begraven. Joanna bleef achter met Jan junior die ze-
ven jaar was en met Maria die zes was geworden. Alleen kon zij 
de boerderij niet aan. De toekomst zag er niet rooskleurig uit.

Overzicht van het huisgezin van Jan en Joanna

Joannes (Josephus) Engels, geboren Sempse 8 april 1712, over-
leden 31 oktober 1756, trouwt Sempse 13 april 1747  Joanna Ma-
ria Smekens, geboren Melsbroek
Kinderen:
Joannes (Josephus) geboren 4 maart 1748
Magdalena geboren 23 februari 1750, overleden 5 januari 1753
Maria Theresia geboren 26 maart 1752

Een sprong in de tijd

Petrus Cornelius Engels, de zoon van Peter en Anna (geboren 
22 april 1736) was zonder twijfel de meestbegaafde van allen 
die in de achttiende eeuw de naam Engels droegen, tenminste 
in onze regio. Zou het kunnen dat zijn peter, Cornelius Ermens, 
over magische krachten beschikte? Welke wens sprak deze 
theoloog uit bij het doopsel?

Zijn eerste naam, Petrus, werd nooit gebruikt, hij ging door het 
leven als Cornelius. Over zijn opleiding weten we niets. Het lag 
voor de hand dat hij in Mechelen naar het seminarie ging waar 
toen de hoogst mogelijke opleiding werd gegeven. Brouwer 
Van Haecht zal hem de weg hebben gewezen. Naar het semi-
narie gaan betekende nog niet dat hij priester wou worden. 
Het seminarie was de enige basis om universitaire studies aan 
te vatten. Cornelius Engels liet zich in de Leuvense universiteit 
inschrijven aan de faculteit theologie. Hij maakte zijn studies 
af met succes. Met een opleiding als theoloog lag voor hem 
een schitterende toekomst open. Hij heeft er echter nooit kun-
nen van genieten. Hij stierf in zijn geboortedorp op kerstdag 
1760. De dag daarop, toen hij begraven werd, was de kerk ge-
vuld met familieleden en iedereen die hem had gekend. Plech-
tige begrafenissen waren in handen van een gilde. De lijkstoet 
bij een begrafenis van eerste klasse, werd voorafgegaan door 
de “knaap” van het gilde. Hij sloeg het tempo op de omfloerste 
trom. de lijkwagen werd door twee paarden getrokken19. Na de 
plechtigheid werden de gildebroeders getracteerd op een vat 
wit bier van Rumoldus van Haecht.

Anna Catharina Engels (geboren 17 december 1739) huwde op 
16 juni 1761 met Antonius de Roeck uit Hombeek. Catharina 
was zes jaar toen haar moeder Anna met Frans Cauwenbergh 
trouwde. Ze verhuisde van vooraan in de Hoogstraat naar ach-
teraan. De gemeenschap rond Releghem was bijzonder hecht. 
Daar ontmoette Catharina haar toekomstige bruidegom. 
Achteraan in de Beekveldstraat van nu, toen “aen Tilburg” ge-
noemd, woonde pachter De Roeck. Daar kwam Antonius regel-
matig op bezoek. Haar stiefvader Frans en de vader van Anto-
nius, Godfried, waren getuigen bij het huwelijk. Koster Andries 
van Bever drong zich op als derde getuige om wat meer stui-
vers in zijn beurs te krijgen. Zij kregen twee kinderen: Carolus 
en Theresia, die beiden in Mechelen gingen wonen.

Catharina was jong getrouwd, Joanna Maria Theresia Engels 
(geboren 15 februari 1738) wachtte wat langer. Zij huwde als 
Joanna Engels met een pachter, Henricus Buelens uit Meer-
beeck. Om zich niet te vergissen schreef de pastoor er Ever-
berg bij. Hoe zij haar man leerde kennen is niet te achterhalen, 
tenzij zijn vader uit Sempse afkomstig was want in Sempse 
waren er meer dan vijf families die Buelens heetten. Het hu-
welijk vond plaats in de kerk van Sempse op 18 november 1764. 
Niemand van de familie Buelens was gevraagd om getuige 
te zijn, eigenaardig. Frans Cauwenbergh was opnieuw van de 
partij. Antoon de Roeck, schoonvader van Catharina Engels, 
getuigde voor Rik Buelens. 

De originele deuropening anno 
1770, niet mee dan 1,70 m hoog! 

Het paadje langs het huis is nog 
vrij authentiek: hoe vaak heeft 
de familie Engels deze stenen 

belopen? 
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Het ouderlijk huis

Over het huis van Wilhelmus en Wilhelmina is geen informa-
tie voorhanden. Waarschijnlijk stond het niet aan de huidige 
Hoogstraat. In de zestiende eeuw lag de Oude Hoogstraat 100 
meter noordelijker dan tegenwoordig20. Het eigendom van de 
familie Engels grensde aan die Oude Hoogstraat. Opgravingen 
en diepploegen leidden tot de resten van een gebouw dat uit 
witte zandsteen, Diegemse of Lediaanse steen, was opgetrok-
ken. Wij veronderstellen dat het oude huis daar gestaan heeft.
Na de dood van Jan (1756) hertrouwde zijn weduwe Joanna met 
Joannes Baptist (Tist) Meysmans. Vandaag de dag is de eigen-
dom nog steeds in handen van de familie Meysmans. Het waren 
Tist en Joanna die een nieuwe woning bouwden aan de Hoog-
straat, rond 1770. Bij de afbraak van de schuur vond men een 
balk waarin het jaartal 1771 stond gebrand. Voor die periode was 
het een groot pachthof. Vooral de schuur was indrukwekkend. 
Een deel van de zandsteen van het oude huis werd in de schuur 
verwerkt. De langevelhoeve stond op een achttal meter van 
de straat. De stallingen verlengden het woonhuis. De schuur 
bevond zich meer naar “den Steenweg” (Brusselsesteenweg) 
toe. Zij stond wat achterin. Grote poorten, voor- en achteraan, 
lieten toe om met een wagen door de schuur te rijden. Tussen 

de schuur en het woonhuis lag een brede strook, bestraat met 
kasseien van witte zandsteen. Het ovenhuis stond in de hof om-
dat ze bang waren voor brand. De oven zelf, uit hout, steen en 
leem, leunde tegen het ovenhuis aan21. Gans de doening stond 
op een stuk grond van ongeveer een halve hectare. 

In het kadaster (1850) vinden we de eigendom terug onder ar-
tikelnummer 1059:
Meysmans Joannes Henricus art. 1059
B 425 huis klasse 11 - 11,40 a
B 426 hof klasse 2 - 12,85 a
B 424d land klasse 23 - 83,10 a 
 
Wat opvalt is dat de schuur met het woonhuis verbonden was. 
Zo was het oorspronkelijk niet. Het ovenhuis werd ook gete-
kend. Het gebouw op het stuk grond 424d is van later. Een huis 
met klasse 11 wijst op een degelijk stenen gebouw maar niet 
nieuw meer22. 
Het woonhuis lag aan de straatkant. Het bestond uit twee 
delen, gescheiden door de trap naar de bovenkamers en de 
zolder. Onder de trap naar boven zat de trap naar de voorraad-
kelder die, spijtig, nu is dichtgegooid23. De keuken was tussen 
het woonhuis en de stallingen. Daar stond de pomp, een pomp-
steen en “een hank” (rekken met keukengerief). De afvoer was 
primitief, een loden buis naar “het mosengat”24 waarlangs het 
afvalwater naar buiten liep. Dit gat is nog steeds te zien. In de 
“kockene” (keuken) was een val waaronder de trap zat naar de 
tweede kelder. Vele pachthoven bezaten toen een kaaskelder, 
die is nog steeds intakt. Het metselwerk van de overkapping 
is ingenieus. Het principe bestaat uit tongewelven die in een 
punt samenlopen. Het is, voor Zemst, een uniek voorbeeld van 
een kaaskelder. Het keldergat getuigt eveneens van van mees-
terlijke architectuur. Aan het concept werd nooit iets gewij-
zigd. De trap, gemetseld uit kareelsteen van de beste soort, is 
nog origineel. In 2011 werd de woning afgebroken en vervangen 
door een modern gebouw. Het enige dat nog herinnert aan het 
oude huis zijn de hergebruikte 17de eeuwse bakstenen. 

Noten
1  Evolutie van het toponiem 

Zemst: Simse, Symsa, Semse, 
Sems, Semps,Sempse, Sempst, 
Zemst (nu fusiegemeente 
Zemst).

2  Deze informatie werd opge-
tekend door de pastoor in het 
overlijdensregister.

3  Nu heet de straat Hoogstraat.
4  In de 17de eeuw.
5  Wie geen familie ter plaatse 

had, koos vaak voor de koster 
als tweede getuige; Adriaan 
Geenkens was toen koster.

6  Het aanvragen van een huwelijk 
bij de plaatselijke parochiepries-
ter.

7  Het doopsel door de vroedvrouw 
was geldig; de pastoor gaf het 
reeds gedoopte kindje een 

zalving.
8  Tuberculose.
9  Bleken: de witte was op gras 

laten drogen zodat  het helder wit 
bleef.

10  Dergelijke papiertjes vonden wij 
in de parochieregisters.

11  Een plaatselijke benaming voor 
een verwarming in een vuurpot 
dat nog steeds in gebruik is o.a. 
op kerstmarkten. 

12  Het kasteel Releghem was 
tot de verwoesting in 1592 een 
versterkte burcht. In de 17de eeuw 
kwam de legerleiding van de 
Hollanders meermaals logeren op 
het kasteel.

13  Zowel het kasteel als de hoeve 
bleven bewaard tot vandaag.

14  Wie de opleiding van priester in 
het seminarie van Mechelen ge-

volgd had, kon nog geen pastoor 
worden. Die titel moest gekocht 
worden in de vorm van een nota-
riële akte; dat kostte de familie 
Cauwenbergh 3000 gulden. 

15  Een ploeg staat voor de eenheid 
van belasting: hoe meer veld je 
had te ploegen, hoe meer belas-
ting je betaalde.

16  Het huwelijk van Michael 
Franssen en dat van stamvader 
Wilhelmus bewijst dat zij een 
zekere status hadden en dat zij 
mogen gerekend worden bij de 
officieren.

17  Inner van de “beden” of de belas-
tingen van de meierij.

18  Baron Dewevelinchoven liet zijn 
kinderen naar De Munt brengen 
wanneer in Sempse mazelen 
uitbraken.

19  De rekeningen van de begrafenis 
bleven bewaard in noteriële 
akten, die werden opgemaakt bij 
de verdeling van de erfenis.

20  Ik heb de kans gekregen om op-
gravingen te doen, op zoek naar 
die Oude Hoogstraat. Ik vond de 
verharding terug maar een stenen 
bestrating vond ik niet.

21  Het is opmerkelijk dat de oven op 
eiken balken rust van meer dan 
200 jaren oud.

22  De schaal ging van klasse 1 tot en 
met 19.

23  Bij de afbraak van het huis in 2011 
heb ik die kelder gezien, nadat 
hij leeggemaakt was; daar de 
overkapping weggebroken was, 
ontdekte ik niets speciaals. 

24  Moos is moor, slijk.

Detail uit de kaart van P.C. Popp met de toestand rond 1850
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Portret

Nicolaas Roodenburg, geboren te Dordrecht op 26 januari 
1823, koopman en reder, overleden te Dordrecht op 5 septem-
ber 1881, zoon van Leendert Roodenburg (koopman en reder, 
lid van de firma Gerrit van Hoogstraaten & Zn.) en Helena Jo-
hanna Hordijk, trouwt (1) te Dordrecht op 26 juni 1844 Jeanette 
Vos van Hagenstein, geboren te Dordrecht op 15 april 1820, 
overleden te Dordrecht op 19 april 1860, dochter van Adrianus 
Vos van Hagenstein  (Heer van Hagestein, koopman, woonde 
Voorstraat 703 en 704, Dordrecht) en Heiltje Johanna van Buul.

Uit dit huwelijk onder meer:
1.  Johanna Heilina (Jo), geboren te Dordrecht op 24 december 

1849, ridder Oranje-Nassau Orde, overleden te Dordrecht 
op 5 februari 1925, trouwt te Dordrecht op 12 juni1872 Simon 
Marius Hugo (Hugo) van Gijn, geboren te Dordrecht op 8 ok-
tober 1848, koopman, lid van de gemeenteraad en wethou-
der in Dordrecht, overleden te Dordrecht op 24 september 
1937, zoon van Hugo van Gijn (lid der Firma Kuyl & van Gijn, 
houthandelaren en lid van de Tweede Kamer)  en Christina 

Johanna Antonia Blussé. Zij hadden geen kinderen.
2.   Jeanette Nicoline (Net) Roodenburg, geboren te Dor-

drecht (Korte Kalkhaven 3) 27 juli 1852, overleden te Dor-
drecht op 17 oktober 1924, trouwt te Dordrecht op 24 juni 
1874 Henri François Onderwater, geboren te Dordrecht op 
3 oktober 1847, lid van de firma de Court en Comp (kooplie-
den en commissionairs), medeoprichter en lid van de firma 
H.F.Onderwater & Co (asphalt-steenfabriek), overleden te 
Dordrecht op 8 maart 1938, zoon van Joannes Pompejus 
Boudewijn Onderwater  (lid van de firma en later firmant 
van de Court en Comp) en Jkvr. Johanna Henrietta Marga-
retha de Court. Zij hadden vijf zonen en een dochter, waar-
onder Marie Angelique Jeanette (Marie of Miep), geboren 
te Dordrecht op 11 januari 1881, overleden te Maarn op 22 
december 1965, die mijn grootmoeder was. 

Tante Jo, zoals mijn grootmoeder haar noemde, of Johanna 
Heilina Roodenburg heeft samen met Oom Hugo een stichting 
opgericht, de Johanna Heilina Stichting, om financiële hulp te 

Johanna Heilina (Jo) Roodenburg en 
Simon Marius Hugo (Hugo) van Gijn
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verlenen aan weduwen en dochters van overleden vrijmetse-
laren, die - tijdelijk of langdurig - in geldnood verkeren. Deze 
Stichting werd op 9 februari 1922 in het leven geroepen toen 
het echtpaar zijn 50-jarig huwelijksfeest vierde. Hugo van Gijn 
was Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren en vierde 
bovendien op dat moment zijn 50-jarig vrijmetselaarsjubi-
leum. Bij de oprichting van de Johanna Heilina Stichting nam 
het echtpaar zich voor in Dordrecht een “hofje” te bouwen om 
financieel noodlijdende weduwen en dochters van overleden 
vrijmetselaren “vrije woning” te bieden of “hen te ondersteu-
nen in de kosten van huisvesting en eventueel levensonder-
houd”.Tot de bouw van zo’n hofje is het niet gekomen. De maat-
schappij veranderde snel en de verbeteringen van de sociale 
voorzieningen waren groot. Toch bleken in de praktijk heel wat 
vrouwen van vrijmetselaren en hun dochters niet steeds in 
staat om in hun eigen onderhoud te voorzien. Deze Stichting 
bestaat nog steeds.1 

Tante Jo kreeg een Koninklijke onderscheiding: Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. Ze had zich ingezet voor de Dordt-
se Industrie- en Huishoudschool voor meisjes (later Dordtse 
schoolvereniging voor lager, middelbaar en hoger onderwijs 
school Doelesteijn, daarna Dordtse schoolvereniging voor Al-
gemeen Voortgezet- en Beroepsonderwijs geheten)
S.M.H. (Hugo) van Gijn, oom Hugo, was een rijke, filantropische 
Dordtse houthandelaar, vooraanstaand vrijmetselaar, voor-
zitter van de Polder Wieldrecht, liberaal politicus en ridder 

van de Nederlandsche Leeuw. Een vrijzinnig-protestant die 
als bestuurder veel heeft betekend voor Dordrecht. Als afge-
vaardigde kwam hij vooral op voor de belangen van zijn eigen 
district en woonplaats, en sprak hij vaak over marine-aangele-
genheden. Hij was lid van de Tweede Kamer van 1889 tot 1909. 
Meer over hem is te vinden op de website Parlement & Poli-
tiek.2 

Ze woonden op Achterhakkers 13 en lieten in 1872 een buiten-
huis bouwen, “Gravensteijn” aan de Rijksstraatweg naar Wil-
lemsdorp, waar mijn moeder hun 50-jarige jubilea meevierde, 
nu meer dan 90 jaar geleden. Ze weet het nog precies: “De 
nichtjes4 en ik waren verkleed als waterlelie-elfjes, in jurkjes 
van lichtblauw gaas met bloembladen”.

Maja Westhoff

Portretfoto’s:
Tante Jo, ongedateerd, door J. G. Hameter5 
Oom Hugo, ongedateerd, door J. G. Hameter 

Noten
1  De Johanna Heilina Stichting, mevrouw J.E. Houmes-Laan, Groenedijk 78, 3311 

DC Dordrecht, Telefoon: 078 6145582, Mail: info@heilina.org, www.heilina.org.
2  www.parlement.com/id/vg09ll1agmvl/s_m_h_hugo_van_gijn
3  Het Dordtse Archief heeft foto’s van hun interieur.
4  eigenlijk achternichtjes, waarschijnlijk Henriette en Louisa van Gijn
5  waarschijnlijk Johann Georg Hameter (1838-1885), “Hof-Photographe van H. M. 

de Koningin der Nederlanden”, Dordrecht

Achterhakkers 1, zoals het er uitzag in 2001,  
nadat de weg was opgehoogd.  

Gravesteijn in 2001
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Sinds enige tijd zijn de DTB’s van bijna alle kleinere Zuid-Hollandse gemeenten on-
line te raadplegen op de website van het Nationaal Archief. Van 1695 tot en met 
1811/12 zijn zij geklapperd per district van de provincie. Wil men iets weten van voor 
1695, dan moet ‘gebladerd’ worden door de doop- of trouwboeken, indien en voor zo-
ver tenminste bewaard. Zo’n zoektocht geeft bijna automatisch veel ergernis, vooral 
door het vaak abominabele handschrift van de dominee (of pastoor). Ik moest in de 
gereformeerde trouwboeken van de gemeente Zuidland (Voorne-Putten, district II) 
zoeken naar een ondertrouw met vooralsnog onbekende datum, en in lijn met wat ik 
hierboven schreef, bereidde ik mij voor op een moeizame en ergerniswekkende zoek-
tocht. Mijn vrees werd niet bewaarheid, integendeel. Het oudst bewaarde trouwboek 
van Zuidland begint in oktober 1638 met de intrede van Ds. Johannes Ruiting.

A.J. VAN DER ZEEUW

Een merkwaardige ondertrouw- 
inschrijving (Gemeente Zuidland 1647)

 Eerste pagina van het trouwboek
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Detail, met duidelijk tweemaal “J.D.”

Het eerste wat opvalt, is het ronduit prachtige en zeer goed 
leesbare handschrift. Voorts wordt een haast modern aan-
doend Nederlands gehanteerd: i in plaats van y, geen h ach-
ter een slot-ng (Ruiting!), ch in plaats van g (woonachtig), 
geen dubbele klinkers (wonend in plaats van woonend, Mijn 
’s Herenland in plaats van Mijnsheerenland), lange ij en al-
leen k in woorden met -dijk, -tje in plaats van tge (Jannetje), 
en zo kan ik nog wel enige voorbeelden noemen. Helaas, 
maar het zij hem postuum vergeven, is hij niet altijd conse-
quent. 
Al bladerend vanaf 1638 en met plezier lezend, kwam ik de 
volgende merkwaardige ondertrouw uit 1647 tegen (zie de 
foto’s). Was dit een vergissing? Mij dunkt niet. 

Het prachtige handschrift vertoont geen afwijking van 
voorgaande en volgende inschrijvingen, en bovendien moet 
Ds. Ruiting na de ondertrouwinschrijving het geschrevene 
nogmaals hebben gezien: de trouwdatum is bijgeschreven. 
Ik moet haast wel concluderen, dat Ds. Ruiting twee dames 
in de echt heeft verbonden.  

Naschrift:
Volgens de predikantenlijst van de website van de Protestantse Gemeente 
te Zuidland (www.kerkenzuidland.nl) vertrekt Ds. Johannis Ruijtingius 
(Ruytinck) in 1641 naar Yarmouth (Engeland). Hij wordt opgevolgd door 
Ds. Jacobus Paludanus uit Cillaershoek, die in 1645 overleed. Zijn opvolger 
was Cornelis Bruynvisch, proponent, die in 1650 naar Zierikzee beroepen 
werd. Maar het fraaie handschrift (en het modern aandoende Nederlands) 
veranderen al die jaren niet; dus kan het niet van de hand van een van de 
eerwaarden zijn, maar is het van een derde (een koster of ouderling?). De 
rest van mijn commentaar blijft overigens volledig geldig. Ik zou er nog aan 
toe willen voegen: onderscheidend gebruik van de letters z en s, ook niet 
zeer algemeen in die tijd.  

 Komst van dominee Paludanus
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ANTONIA VELDHUIS

Het archief van de stadhouders en de 
brieven van Cyriacus Hoorn

In 2002 verscheen de inventaris van het ‘Het archief van de stadhouders’ in boek-
vorm1. Omdat er in mijn genealogie Hoorn ‘in opbouw’, twee personen voorkomen, 
die in dienst waren van de stadhouders, keek ik meteen in de index of deze mij 
bekende namen er in voorkwamen. Meer dan dertig maal trof ik deze naam aan, 
verdeeld over twee personen Hoorn: Cyriacus Hoorn senior en Cyriacus Hoorn juni-
or. Beiden waren werkzaam in Groningen als hofmeester van de stadhouders. Een 
groot deel van de stukken wordt bewaard in het archief Tresoar in Leeuwarden. De 
stukken over Hoorn bleken door hen zelf geschreven brieven te zijn, in een mooi en 
duidelijk handschrift en met een prachtig taalgebruik. 

Gardepoort in 2006. Foto Henk Hartog



Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 1/2  –  29 

De hofmeesters woonden op de Prinsenhof in Groningen, een 
residentie van de Stadhouders, die overigens meestal elders 
woonden. Vanuit Groningen schreven de Hoorns hun bazen 
over het leven aldaar, waaronder benoemingen van personeel, 
hun werkzaamheden en plaatselijke nieuwtjes. In totaal wer-
den 36 brieven letterlijk vertaald. De stukken die ik niet per-
soonlijk kon inzien, zoals die van Het Koninklijk Huisarchief in 
Den Haag, vroeg ik schriftelijk aan. 

‘Het archief van de stadhouders’ bevat alles waarmee de 
stadhouders te maken hadden. Persoonlijke en zakelijke cor-
respondentie, verzoekschriften, processtukken, militaire 
aangelegenheden, nieuwtjes, zaken betreffende forten (onder 
andere in Oost-Groningen), personeel, lofzangen, extracten, 
erfenissen, aktes enz. In het boek is een verdeling per bewaar-
plaats gemaakt, er staan biografische schetsen in van alle 
stadhouders en het bevat lijsten, tabellen, literatuur, bronuit-
gaven en indexen. Na enige omzwervingen (zie boek pagina 64 
e.v.) is het archief verdeeld over drie archiefinstellingen, t.w. 
Het Koninklijk Huisarchief in Den Haag (persoonlijke corres-
pondentie van de stadhouders), Tresoar in Leeuwarden en het 
Drents Archief in Assen. In dit artikel bespreek ik eerst kort 
het leven van Cyriacus senior en junior en aan wie zij hun brie-
ven richtten. Voorts vertel ik iets over het soort brieven dat 
werd geschreven aan hun bazen de stadhouders. Tot slot geef 
ik een aantal voorbeelden van deze brieven en bespreek deze 
kort. Hieruit leren we veel over het leven in deze tijd, de onder-
linge verhoudingen aan het hof en bovenal veel over twee be-
langrijke personen uit mijn genealogie Hoorn.

Wat deden de hofmeesters van de stadhouder en 
wie waren zij
Een deel van de taken van de hofmeester omvatte het regelen 
van militaire zaken, zoals het bevel geven tot terugkeer naar 
een regiment, nagaan of de route die de stadhouder ging veilig 
was, (laten) verwijderen van bedelaars, versterking van wacht-
posten bij de poort en het ophalen van arrestanten. Regel-
matig staat in de Statenarchieven de zin: ‘De luitenant Hoorn 
wordt bevolen’ met daarachter wat hij moet doen. Uit de brie-
ven blijkt dat zijn werkzaamheden nog uitgebreider waren. 
Bij een verbouwing van de Prinsenhof hield hij toezicht op de 
werkzaamheden, kocht materiaal en onderhandelde over prij-
zen. Hij hield zijn baas van al deze zaken op de hoogte en was 
‘de oren en ogen’ van de stadhouder. Soms gaf hij advies bij 
problemen en hij meldde hoe de situatie in Groningen was. Het 
salaris voor de hofmeesters bedroeg vijftig caroli gulden per 
herenmaand (42 dagen), hetgeen neerkomt op ongeveer 435 
gulden per jaar. Hoorn senior kreeg bovendien jarenlang zijn 
huishuur (27 tot 33 gulden) terug en junior had later vrij wonen. 
Cyriacus Hoorn senior wordt, samen met zijn broer Christop-
her, op 28 augustus 1637 ingeschreven als student in Gronin-
gen. De studiebeurs voor hen beiden bedraagt 30 caroli gul-
den per jaar. In 1641 overlijdt hun vader en krijgt Cyriacus diens 
functie van luitenant. Hij heeft dan waarschijnlijk vier jaar ge-

studeerd en trouwt met Aafje Folckerts, dochter van Folckert 
Jans en Tiarcktien Cornelis. Ten tijde van de doop van de kinde-
ren wonen ze op de Gardepoort, naast het Prinsenhof. Cyriacus 
senior overlijdt op 15 maart 1668, tegelijk met zijn echtgenote. 
Onduidelijk is wat is de oorzaak is van het plotse overlijden, 
een paar dagen ervoor tekent hij nog de ‘eed van stavering’.2 
Cyriacus senior was van ongeveer 1653 tot zijn overlijden in 
1668 in dienst bij de vorst als majoor. Na Willem Frederiks 
overlijden trad hij vervolgens in dienst bij diens weduwe, die 
voor haar zoon Hendrik Casimir de regering waarnam. 

Zijn zoon Cyriacus, die op 2 februari 1648 in de Akerk in Gro-
ningen is gedoopt neemt niet onmiddellijk de functie van zijn 
vader over. Hij is sinds 28 maart 1667 student en pas in augus-
tus 1673 krijgt hij, in plaats van de overleden Majoor Edzard 
Valcke, de functie van zijn vader. Op 7 juli 1673 gaat Cyriacus in 
Groningen in ondertrouw met Debora Keun van Thesinge. Op 
15 januari 1674 wordt goedgekeurd, dat majoor Hoorn ad vitam 
(levenslang) het verblijf in de woning bij de ‘Hr Stadhouderlijk 
Hoff’ zal mogen continueren.3 De woning dus waar ook senior 
woonde. Als de veertien kinderen van junior worden gedoopt is 
het adres ook Gardepoort. Van deze veertien zijn er zeven jong 
overleden, slechts drie krijgen nageslacht. 

Aan wie waren de brieven gericht

Cyriacus Hoorn senior en junior hebben beide gestudeerd en 
dat is in het taalgebruik te merken. Hoorn senior begint de 
brieven meestal met ‘Hoogh Geboorner Vurst end Heer’ of 
met ‘Doorl: Hoogh Geboorner Furst ende Genadichste Here’. 

Eén van  de adressen waar de brieven heen worden gestuurd
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Zijn brieven eindigen vaak met ‘seer getrouwen Dienaer’, 
eenmaal kwam ik ‘gehoorsame dienaer’ en ‘aldergeringsten 
Dienaer’ tegen. Hij gebruikt als afzender steeds de titel L: 
Majeur, op twee brieven na uit 1657 die hij alleen met C: Hoorn 
tekent. Hoorn junior heeft de aanhef “Doorl: Hooghgeb. Prins 
en Heer” en “Doorl: Hooghgeb. Furstinne”. Hij sluit de meeste 
epistels met “Uwe Hoogheits onderdanigsten” en “Getrou-
wen Dienaer” en ondertekent met C: Hoorn Majeur. Vanaf 
1708 met oud majoor of met alleen zijn naam. De laatste twee 
brieven van Cyriacus Hoorn junior zijn gericht aan Christiaan 
de Hertoghe, de secretaris van Maria Louise. De aanhef daar-
van is “Mijn Heer en Weledele Heer en vrindt”. Hij noemt hem 
in de brief “u weled: mijn besondere vrindt”. De vierentwintig 
brieven die in Tresoar worden bewaard gaan in verschillende 
richting, t.w. ’s Gravenhage, Hallum in Frieslandt, Liewarden en 
Tournouht.

Het is vrijwel zeker dat er veel meer brieven zijn (geweest) dan 
hierboven aangegeven. Zo staat er bij senior in de brief van 5 
december 1658, dat hij “een tijdje niet heeft durven schrijven, 
maar nu dagelijks in zijn geringe adviezen zal continueren”, 
echter met de toevoeging “met vertrouwen u F: D: die niet 
qualijck gelieven te nemen”. Van dat jaar heb ik slechts twee 
brieven gevonden. De 12 brieven van Cyriacus Hoorn senior 
bestrijken de periode van 20 januari 1654 tot en met 2 septem-
ber 1664, zijn gericht aan Willem Frederik en worden bewaard 
in Tresoar in Leeuwarden. De 24 brieven van Cyriacus Hoorn  
junior worden geschreven in de periode van 2 februari 1689 tot 
en met 25 augustus 1713 (hij is overleden eind 1713, begin 1714), 
zijn allen gestuurd aan Hendrik Casimir II, Henriette Amalia en 
aan haar secretaris de heer Christiaan de Hertoghe. Cyriacus 
Hoorn junior krijgt op 7 augustus 1673 zijn aanstelling bij de  
familie. Zijn bazen zijn Hendrik Casimir (overleden 1696), re-
gentes Henriëtte Amalia en Johan Willem Friso. De laatste is 
in 1711 verdronken in het Hollands Diep. Zie onderstaand sche-
ma voor een overzicht van de werkrelatie met de verschillende 
stadhouders in de tijd.

De confrontatie met stadssecretaris  
Jodocus Heinsius4

In mijn oudst gevonden brief, gedateerd 10 januari 1654,5 be-
schrijft Cyriacus Hoorn senior uitgebreid hoe hij Jodocus Hein-

sius ophaalde. Samen met zes soldaten gaat hij naar Garmer-
wolde, waar secretaris Remersma en de plaatselijke rechter 
zich bij hen voegen. Cyriacus brengt beleefd zijn boodschap6 
over aan Heinsius, die in zijn huiselijk gewaad gekleed is. Hein-
sius toont zich ontdaan en vraagt naar een schriftelijk bevel, 
hetgeen Cyriacus niet kan en mag tonen. Daarop vangt een 
twee uur durende voettocht aan. Heinsius moet enkele keren 
zwaar hijgend stoppen. Zijn woorden zijn: “Ick ben een man 
van 55 jaer, ende moet in mijn olde dagen noch dit beleven dat 
moet Godt beteren, ende den Alderhogesten geklaget sijn” en 
“Nu, wat meer is, soeken se mijn goet ende bloet te gelike, sij 
nement vrijhene, hebben se daer reden toe, ick wil noch wel, 
kan dor mijn bloet vergieten, vrede in stadt ende lande komen, 
ick sal den eersten beker vol drinken ende haer daer mede den 
vrede toebrengen. Ick verklare bij mijn conschientia, dat ick 
gansch onschuldich ben, in alle t’ gene sij mij weerden beschul-
digen, is dit voor minen getrouwen dienst, ende woon ick in 
sodanen landt, daer men niet vredich in eensaemheit, nergens 
mij anders als met Godt bekommerende, mijn entjen levents, 
so ick noch mochte overich hebben mach versliten, ende leven, 
dat wreke d’ Almachtige, ende sij dat voor sijn heilige vijrscha-
re bevolen t’ oordielen” en, aldus Hoorn, meer van “diergelike 
ontallike ponderense kleachreden meer, dat mij tijtlijx dachte 
dat sich d’ aerde onder mine voeten dede bewegen”. Conclusie: 
Heinsius is het dus duidelijk niet eens met het feit dat hij opge-
haald wordt. Hij ziet zichzelf als slachtoffer en de hele wereld 
is tegen hem. De brief vertelt verder: Eindelijk is men in Delfzijl 
en wordt Heinsius naar het huis van Jan Derx de rover (wed-
man van jonker Ham) gebracht, waar hij wordt achtergelaten 
onder de hoede van enige soldaten. Hoorn sluit met: “hoet sel-
ve noch wider weert afflopen leert den tijt”. In zijn brief van 26 
november 1655 komt Heinsius weer even ter sprake: Heinsius 
is weer terug.

De ontsnapping van Johan Schuilenburg7 

In de vier gevonden brieven van 16638 is Johan Schuilenborg 
het belangrijkste onderwerp. In de brief van 30 juni komt de 
missive van de heer Schuilenborg aan de heer burgemeester 
Eeck zaliger ter sprake. Deze wordt, zo staat er in de brief van 
Hoorn aan de stadhouder, door de meeste van onze Heren heel 
“qualijck genomen, jae dat daer al verlanget wort naer die 
dreigende Apologia” en dat deze zeker door de beul openlijk in 

Overzicht dienstperiodes van de Hoorns, hun bazen en  brieven
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het vuur zal worden geworpen, zo ‘smadelijck’ luiden zijn drei-
gementen. Veertien augustus komt het ‘pasquilleuse’9 boek 
van de gevluchte Schuilenborg ter sprake. Ook vertelt de ma-
joor dat er een bode naar de Bisschop van Munster gaat (ge-
zonden door Gedeputeerde Staten) met het verzoek de per-
soon Johan Schuilenburg, die in vrouwenkleren zo schandelijk 
van hier is gevlucht, terug te sturen of hem vast te houden tot 
men hem komt halen. Op de 18de augustus schrijft Cyriacus hoe 
Schuilenborg met een konvooi van drie ruiters voorbij Dijler 
Schans naar Jemmingen reed, waar hij onraad vernam, ter-
stond is opgebroken en naar Bennegum voorbij de Noordt is 
getrokken. Roorda heeft hem nog “20 vuirroeren naar het lijf 
gesonden”, zodat Schuilenborg ternauwernood over de Eems 
kwam en zich ’s nachts in een huis buiten Leer moest verber-
gen. Zijn goederen zijn in het huis van rentmeester van Laer in 
het Vleck achtergebleven.

In Den Haag, bericht Cyriacus, zijn ook enige van Schuilen-
borgs boekjes gesignaleerd. De Heren Gedeputeerden zijn 
van oordeel, zo gaat hij verder, dat het met Schulb: zal gaan als 
de wespen. Ze vliegen zolang om de kaars tot ze verbranden. 
Er wordt door verschillende Heren geoordeeld dat deze niet 
door een wijs man, maar door een ‘Geck’ zijn geschreven. Op 2 
september van dat jaar schrijft Cyriacus “wesende den Autaer, 
den Godt Jupiter tot een welriekende reuke” en “het Prodro-
mus” van Schuilenborg is door de scherprechter geofferd. Nu 
ziet de hele wereld, vervolgt hij, dat de Heren zijn schandelijke 
actie ter harte nemen”.

Nieuwtjes uit de regio Groningen

Majeur Edzardt Valk heeft tijdens de laatste storm bij Zout-
kamp zijn jacht verloren, het rust daar nog in het slijk. Hij is 
“met groot perijkel daer affgekomen hem op den mast ber-
gende” en “onzen patroon Polman is voor drie weken naar den 
Hemel gereist, met een seer Godsaligen affscheit, daertoe 
hem d’ Here wil geleiden”, zijn de nieuwtjes die op 10 janua-
ri 165410 vanuit Groningen komen. Ook meldt Hoorn nog dat 
Borgemester Isebrants is overleden. Verder verhaalt hij dat 
Antonius Polman kapitein, vaandrig Gockinga luitenant en ene 
Reinking vaandrig is geworden en dat Swart nu burgemeester 
wordt in Groningen.

Op 26 november 165511 is het belangrijkste nieuws, dat de land-
dag is geëindigd. De majoor vertelt dat de heren Lutsborch en 
Aldringa overeengekomen zijn broederlijk tezamen te rege-
ren. Er wordt, volgens Hoorn, in Hunsingo nog weinig van vrede 
“getracteerd en soeken den en boven den anderen noch mees-
ter te worden”. Hij sluit met de mededeling dat com. Wicherin-
ge zijn ambt aan de jongste zoon van Van Rojen heeft verkocht, 
het geld ervoor heeft ontvangen en “bankrot gespeelt”. Ook 
noemt hij het overlijden van jonker Jan Remberts Clant.

Op 30 juni 1663 gaat het over Herman de Sijger die “ter doot 
toe kranck is”, maar voor de rest is alles hier stille en in goede 

ruste”. Hij gaat verder: “Sal voor daen niet manqueren t’ gene 
tot mijn oren koompt, schrijvenswaardich, u F: G: te laten ge-
nieten”. Ook schrijft hij dat “indien daer enige ledige tijt moch-
te sijn” de Stadhouder de opdracht aan de Heren Gedeputeer-
den zou kunnen lezen.

Op 18 augustus 1663 schrijft Cyriacus, dat het schijnt dat de 
Bisschop bij Reen enige 100 ruiters heeft liggen en voegt er 
aan toe “wat hij daer mede in den sin heefft wiet men noch 
niet”. De Commandeur van de Noort heeft, gaat hij verder, aan 
onze Heren geschreven om voorzorg van rogge te mogen doen. 
Het gerucht gaat dat de Bisschop enig volk in Reiderland zal 
onderbrengen om zo Emden van de Noort te scheiden. Onze 
Heren echter “houden deze novelles voor advisen van Roeleff 
Polman, welker maximen hij schijnt te volgen”. Tenslotte, op 2 
september 1663, schrijft Cyriacus “Hope niet dat ick u Forstl: 
Genaden vervele met mijn schriven”.

Enige gunsten en het leven in gevaarlijke tijden

 26 november 165512 verzoekt Hoorn vriendelijk “indien het niet 
te veel importuneert een klein responsie” aan zijn zwager Wil-
lem Titsinge13 te sturen. Op diens schrijven, bij Dillinck aan de 
Vorst besteld, had die gehoopt iets van ‘uwe genade’ te horen. 
Omgekeerd vraagt zwager Titsing in zijn brief van 22 mei 1658 
aan de vorst in Den Haag of die ervoor wil zorgen dat de naam 
van Cyriacus Hoorns zoon, ook Cyriacus Hoorn, weer op de rol 
wordt geplaatst. Die is op tienjarige leeftijd, schrijft hij (in wer-
kelijkheid was de jongen toen acht jaar oud) op de rol van ka-
pitein Muller geplaatst. Nu is die overleden en diens opvolger 
kapitein Ten Ham heeft de naam Cyriacus verwijderd en zijn 
eigen zoon op de ‘pay rol’ gezet. Of zijn doorl: Hooghgeboorne 
Vorst en Heere zijn invloed even wil aanwenden en de zaak in 
orde wil maken.

Op 19 november 165714 schrijft Cyriacus dat het een “bedroef-
de en gevaarlijke tijd” is. Hij vertelt over de hoplieden (hieron-

Detail Stadhouderlijk hof op de kaart van Haubois
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der acht nieuwe, onder andere Helmholt), die 90 man hebben 
aangenomen waarvan 30 alle avonden tot versterking van het 
vaandel zullen marcheren en als huurlingen ‘op de wacht leg-
gen’. Ze ontvangen er 30 stuivers per week voor. Dit staat, gaat 
de schrijver verder, velen zeer ‘qualijcken’ aan en men heeft 
ook al geprotesteerd. Hierover kan Helmholt meepraten. Hij 
werd de 16de november slachtoffer van de razernij van het volk. 
Ze “vielen hem soodanich op het lijff dat hij ternauwernoot het 
leven daer aff brachte, roepende: al sla doot”. “Also dat ick te 
moete sie (dat Godt verhoede)” vervolgt Cyriacus, “indien het 
volck niet weder wordt gecasseert,15  sal de laeste dwalinge 
erger dan de eerste worden”. “Hoe dit spel weert eindigen, su-
ellen u F: Doorl: in korten horen” besluit hij dit onderwerp. Hij 
eindigt de brief met “u F: Genaden beneffens haer Princelike 
Hoocheit ende de Jonge spruiten Gode den Almogenden be-
volen”

Een week later, in zijn brief van 28 november 1657,16 is zijn 
boodschap: “Heden zijn de 90 mannen weder affgestelt door 
het iverich anhouden van de Taalmannen en de Gezworene 
Meente”. Hoorn geeft de stadhouder de acht punten die de 
Gezworenen in de Raadkamer hebben voorgesteld. Ze zijn 
gemerkt met C, hetgeen voor contentement (genoegen) staat 
en met S wat deliberatie (beraad) aangeeft. Onder C staat 

dat genoemde 90 mannen ontslagen moeten worden en hun 
wapenen in het magazijn moeten brengen. Men moet de Om-
melanden geen aanstoot geven en het Wijnhuis moet voortaan 
worden verpacht in plaats van verhuurd. De Coopschapsmaal-
tijden worden afgeschaft.

De gezondheid van Cyriacus Hoorn

In diverse brieven kunnen we lezen dat de gezondheid van Cy-
riacus Hoorn jr. soms te wensen overliet. In 1677, op 13 augus-
tus,17 schrijft hij “hebbe selfs oock deese voorgaende nacht, an 
mijn oude plage soo sick geweest dat ick tegenwoordigh ner-
gens lust toe hebbe” en “de Prins wil mij niet geerne laten trec-
ken”. Bedoelt hij hiermee vertrekken of reizen? Op 21 augustus 
169718 schrijft hij “mijne lichaems dispositie qualijck toelaet, 
dat ick derwegen in de Schans sou moeten koomen”. Tussen 
1691 en in 1697 is Cyriacus Hoorn tamelijk ziek, wat blijkt uit 
diverse brieven in het Stadhouderlijk Archief. Zo schrijft hij 
op 9 november 169119  aan de stadhouder dat zijn gezondheid 
sinds diens vertrek weinig verbeterd is, maar dat het eten hem 
‘Godt loff’ wel weer begint te smaken. Hij gaat verder met “ick 
kan ook niet anders bevoelen off het hert en ledematen sijn 
bekans gesont”, maar zodra hij in de gang komt merkt hij dat 
hij zo duizelig is en door ziekte is afgemat en dat hij geen stap 

Hoewel met het tekenen van de Unie van Utrecht in 1579 
de soevereiniteit bij de gewestelijke Staten kwam te lig-
gen, bleef de functie van stadhouder toch bijna zonder 
tussenpozen bestaan. De rol van de stadhouder was niet 
langer die van een plaatselijke vertegenwoordiger van een 
ver verwijderd centraal gezag, maar van een functionaris 
in dienst van de Staten. In eerste instantie was de rol van 
stadhouder die van opperbevelhebber, maar bovendien 
kon hij door zijn afkomst en bijbehorende sociale contac-
ten de Staten die hij diende van de nodige grandeur voor-
zien. Elk gewest was vrij in de keuze van een stadhouder, 
maar het kwam voor dat een stadhouder tegelijk in dienst 
was bij verschillende gewesten. 
In de periode die wordt beschreven in dit artikel deelden 
Friesland en Groningen (en Drenthe) hun stadhouders. Van 
1650 tot 1664 was dat Willem Frederik van Nassau-Dietz, 
van 1664 tot 1696 zijn zoon Hendrik Casimir II. Tot Hendrik 
Casimir meerderjarig was trad zijn moeder Albertine Ag-
nes op als regentes. De Friese stadhouders zetelden in het 

stadhouderlijk hof in Leeuwarden, in Groningen verbleven 
ze veel minder. Hun onderkomen in deze stad was het aan 
het Martinikerkhof gelegen voormalige klerkenhuis, dat 
later de naam van Prinsenhof zou gaan dragen.
De positie van de stadhouders was dubbelzinnig. Een soort 
staatshoofd, maar in dienst van de Staten. Dat maakte dat 
ze een plaats moesten vinden binnen het spel der mach-
ten in hun gewest. In Groningen waren de Ommelanden en 
de Stad natuurlijk erkende kemphanen, maar een andere 
tegenstelling bestond tussen de traditionele regentenfa-
milies en de opkomende middenklasse, georganiseerd in 
de gilden. 
Om zich staande te kunnen houden waren de stadhouders 
in hoge mate afhankelijk van de informatie die ze kregen 
over het politieke reilen en zeilen in het gewest, zeker 
als ze daar niet zelf verbleven. Dit artikel geeft een voor-
beeld van die informatievoorziening door leden van de hof 
houding in Groningen.

Albert Beuse

De Friese stadhouders en hun  
vertegenwoordigers in Groningen
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alleen kan doen. Hij besluit met het uitspreken van de hoop dat 
hij volkomen zal herstellen en zegt dat hij daar met hart en ziel 
naar verlangt, zodat hij zijn hoogheid kan blijven dienen.
In 1695 (5 november,20 laat in de avond) schrijft Cyriacus dat hij 
14 dagen indispoost (ziek, ongesteld) was door de ‘continuele’ 
nevelachtige lucht, zodat hij deze 14 dagen niets heeft gezien. 
Hij hoopt, indien het weer het toelaat, de volgende dag naar 
buiten te kunnen gaan en weer meer te vertellen. Ondanks de 
matige gezondheid en zijn kwaal, bereikt Cyriacus Hoorn juni-
or de leeftijd van 75 jaar in 1713.

Militaire nieuwtjes in jaren 1689, 1691 en 1692

Op 2/1221 februari 168922 begint de brief, “kapitein Eijlco Clandt 
is weder in de klem geweest” (beslissend gezag), maar met 
een boete van 100 dukaten vrijgekomen. Hij had “sijn Recruites 
door een sergiant deede praesenteeren, dat hij onder deselve 
een van sijn oude soldaten, in plaets van een nieuw geworvene 
liet passeeren”. De sergeant en de soldaat zijn gearresteerd, 
maar zullen waarschijnlijk vandaag nog met een sterke repri-
mande weer worden vrijgelaten.
De militie, onder leiding van de luitenants Lant, Elema, Eijben 
en Matthe zijn, zoals u bevolen heeft, naar de frontierschansen 
van Bourtange, de Noort, Oudeschans en Nieuweschans ver-
trokken, lezen we op 9 november 1691.23

In de brief van 14 december 169124 vertelt Hoorn over het on-
verwachte overlijden van de heer van der Laen. Mogelijk kan 
de bekende kwestie tussen zijne Hoogheid en de heren Staten 
nu worden bijgelegd, schrijft hij. Na het ventileren van de me-
ning van diverse personen (waaronder die dat de heer Maneel 
de heer van der Laen zou kunnen opvolgen), volgt zijn eigen 
oordeel: De eerste tourbeurt zou aan de stad moeten blijven. 
Hij besluit met “hoope dat uwe Hoogheit, niet qualijck sal noe-
men, dat ick bij dit onverwachte overlijden met een, de diverse 
discoursen, over deese materie vallende, onverdalighlijck no-
tificiere”.
Op 30 oktober 169225 schrijft Cyriacus over de verdeling van 
de soldaten bij de diverse poorten in stad Groningen en ein-
digt met, “Hijr meede, van meerder schrijfwaerdige stoffe 
ontbloot sijnde, breeck ick aff, en blive met een herlijck, diep 
en schuldigh respect”.

Bij de geboorte prinses Maria Amalia (1689) en 
ziekte prinsje Johan Willem Friso (1695)
“Genadiger Heer,
Nademael ick de geboorte van een illustre Princesse, uit een 
Stamme daer ick het grootste respect en veneratie des we-
rels voor drage, met een besondere vreughde verstaen heb-
be, en dat uwe Hoogheijt mijn geringheijt die genade heeft 
gedaen daer van notitie te geeven: soo vind’ ick mij soo wel 
verplight als met vreughde angedaen, om uwe Hoogheijt ende 
desselfs Doorluchtige Gemalin uit al mijn hert over deese ge-
boorte te faeliciteeren: wenschende dat Godt de Heere deese 

jonge Princesse tot sijner Eeren en tot vreughde en vermaeck 
harer Doorl: ouderen, in alle Geestelijcke en lichamelijcke Ze-
geningen wil laten groejen en opwassen” is het belangrijkste 
nieuws in het epistel van 2/12 februari 1689.26

“De indispositie van de jonge prins is me seer an t’ herte ge-
gaan”, schrijft op 18 juli 1695 de majoor. Maar hij begrijpt uit 
het schrijven van zijn baas dat de ziekte zich “naer tijts gele-
gentheit seer wel toedraeght. Ik hoop, en twijfel ook niet, of 
God zal de illustre spruit de gewenste reconvalescentie doen 
hebben en daarna krachtiger na der lichaem doen groejen”. 
Dat zal, zo besluit hij, niet alleen zijn ouders, maar het hele 
land vreugde geven. De slotzin in dit epistel is: “Soo haest als 
ick eevenswel iets gewaer worde, sal ick u Hoogheit anstonts 
daervan rapporteeren”.

Opknappen van de kamers Vorstenhof in 1693

De grote zaal, het voorhuis en twee antichambres van het 
Stadhouderlijk Hof moeten worden behangen, de ‘ordinaris’ 
kooplieden willen hiervoor wel ‘bajen’ leveren à acht stuiver per 
el, meldt Hoorn in de brief van 14/24 september 1693. Hij sluit 
een staaltje stof hiervan bij voor de doorluchtige hooggeboren 
prins. Helaas heeft niemand, zo meldt de majoor, meer dan 200 
el in voorraad, maar op de Halle woont een Mennonist, die een 
grote hoeveelheid ongeverfd ‘bajen’ in huis heeft, genoeg voor 
de vier kamers. Hij vraagt zes stuiver per el en een stuiver voor 
het verven. Wel zal het materiaal iets krimpen, zo gaat hij ver-
der. Mons Engelbers, werkmeester in het Tuchthuis, heeft veel 
zwart laken liggen, meer dan zijn hoogheid nodig heeft. Ook 
hiervan gaat een staaltje naar de prins.

Op 18 september 169327 (geschreven ’s avonds laat) wordt er 
een volgende brief verstuurd. Hoorn refereert naar de opge-
stuurde stalen voor bekleding van de beide ‘praesentie kamers 
en floertapiet’, waaruit zijne Hoogheid moet kiezen. Voor wat 
betreft de ‘bajen’ staal voor de twee ‘antichambres’ en de kerk-
stoelen, en het ‘frijseerde Engelse stael’ (“hetgeen momenteel 
haast niet te verkrijgen is, wat me vreemd voorkomt”). Voor 
het voorhuis (“Ik mene Het Helbaerdierszael”) stelt hij voor 
‘het ordinaris’ Braamse te laten friseren.
Op 19 september28 schrijft hij dat hij van het ‘braemsbajen’ een 
wit stuk liet afsnijden, het in verf doopte en bij het vuur droog-
de. Zo heeft hij het laten ‘frijseren’. De kooplieden twijfelden 
eraan of het werkte, maar Hoorn heeft bewezen dat het kon. 
Hij zal ook, schrijft hij de vorst, biljetten laten schrijven voor ‘de 
nieuwe bestedinge van de Aerdewercken’.

De kapers van 1695

Op 31 juli 169529 zijn om negen uur ’s morgens door de Wedman 
en Rooroe van Warfum zeven Duinkerkers gevangen genomen 
die in een ‘sluip’ waren gegaan om enige schepen te overvallen. 
Ze wilden twee Amelander schepen aanvallen (“die een mues-
quetschoot van t’ lant lagen”), maar enige hooiers van Uiter-
dijken merken hen op en slaan in het dorp alarm. Met 24 man 
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sterk is men in een boot gegaan om te zien of men de beman-
ning van die schepen kon redden.
“Omtrent de vianden koomende, hernamen niet alleene de 
beijde prisen maer kreegen oock de voorschreven zeven Duin-
kerkers gevangen, nevens haer eijgen Chaloup, met zeven 
houwers, vijf pistolen en twee snaphanen, sonder gelt”,  ver-
telt Cyriacus verder. Hij heeft dit alles uit betrouwbare bron, 
namelijk uit de “mont van twee herneemers”. Ze zijn eerst in 
de Hoofdwacht en later bij de Geweldige gebracht. Vandaag 
of morgen zullen de Heren Gedeputeerden over hun oordelen.
Vaandrig Dijckema krijgt (brief 10 november 1695) ook met Ka-
pers te maken. Als hij met zijn krijgsvolk langs hen komt, pro-
beert hij bij de schepen te komen. Door de springtij, “die men 
doorgaens omtrent de volle maen, hooger als ordonaris heeft” 
raken deze echter weer los en drijven richting zee. Zodat ze de 
kapers alleen van verre hebben gezien.

De gezondheid van Alberda, van Feerwert en Prott

In 1695 en in 1697 komen de gezondheid van plaatsgenoten 
ter sprake.Op 5 november 169530 gaat het over de Heer Alber-
da. Zijn indispositie is, sinds Hoorn daar de vorige keer over 
schreef, niet verbeterd en hij klaagt over ‘meeder pijne’. Voor-
dat de brief wordt verstuurd heeft Cyriacus dit nog even door 
een bekwaam persoon laten navragen.
De tiende oktober schrijft hij dat Alb: van Feerwert, de laatste 
tijd grote pijnen heeft door zijn hele lichaam. Cyriacus vertelt 
dat gemelde heer niet anders doet dan jammeren.
Op 1 januari 169731 gaat het over de heer kolonel Prott, die 
door het vallen van een boom zijn been, een weinig boven de 
enkel, heeft gebroken. Het gebeurde ‘soo men seit’ doordat de 

Hovenier de boom kapte, en die op het lichaam van Prott viel. 
Hierdoor is hij ook ‘in de borst beseert’ en was het niet ‘sonder 
gevaer van t’ leeven’.

Nieuwjaarswens in 1697, Ham en stemcedul

“Doorluchtige Hooghgeboorne Furstin, Genadige vrouw. Naer 
dat ick uwe Hoogheit, de jonge Prins, en gansche illustre Fa-
milie, in dit nieuwe jaer, alle heijl en Zeegen met veel genoegen 
gewenscht sal hebbe; soo bericht ick onderdanighlijck”, is op 1 
januari 169732 de aanhef van de brief, gevolgd door het nieuws 
van het ongeval van de heer Prott en de mededeling dat de 
heer Ham met moeite zijn quotavergoeding kan opbrengen. 
Op 22 februari 169733 krijgt de genadige vrouw een schrijven 
met de vraag hoe het moet met het stembriefje van Kollumer-
land voor 1698, waarvoor mevrouw Verruci hem vroeg te teke-
nen. Haar lieve man, de heer luitenant kolonel Verruci zaliger, 
deed dit altijd. Graag heeft hij een door hare majesteit zelf 
ondertekend geschrift hierover, want de naam van de Prins 
wordt dikwijls gebruikt zonder dat hij daar zelf iets van weet. 
Ik hoop dat u mijn openhartig schrijven niet kwalijk neemt, is 
het slot van de brief.

Koninklijke erfenis in 1702

“De aangename tijdinge die mijn herte onsteeken, dat sijn 
Furstel: Doorl: uwe Hoogheits uitmuntenden soon door sijn 
Konincklijke Majesteit glorieuser gedachtenisse, met sulken 
testamentere verklaringe is begunstight” begint het epistel 
van 13 mei van het jaar 1702.34 Cyriacus schrijft dat hij de vrij-
heid neemt hare Hoogheid te feliciteren met het feit dat haar 

Handschrift Hoorn junior 1693

Handschrift Hoorn junior

Handschrift Hoorn senior

Handtekening Hoorn junior
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zoon Johan Willem Friso na het overlijden van Willem III tot zijn 
universeel erfgenaam is gemaakt. Hij sluit met de wens dat het 
“illustre Huis door desen beroemden anwas, van Eer en goede-
ren, meer en meer geluckigh magh maken en alle heijl en voor-
spoet toebrengt”. Uiteraard sluit dit (korte) schrijven met de 
gebruikelijke woorden “Uwe Hoogheijts Onderdanighsten en 
Gehoorsaemsten Dienaar C: Hoorn Majeur”.

De ordonnanties van 1708 gunstig voor Prins

Op 20 en 23 juni 170835 worden aan de Vorstin en Prins brieven 
geschreven waarin twee ordonnanties het belangrijkste onder-
werp zijn. De brief van de 20ste vertelt dat een ordonnantie van 
1000 gulden betreffende het stadhouderlijk traktement gete-
kend is door P. Polman, J.A. Clant, H. Wolthers, E. Smith en de 
rekenmeesters J.R. Rengers, O.T. van Alberda, A. ten Winkel en 
H. Weremus. Of de Ontvanger Generaal problemen zal maken is 
nog even afwachten. De 23ste schrijft Hoorn dat de ordonnantie 
van 1000 gulden nu door de heren Clant van Aijkema, Rengers 
en Alberda is ondertekend. Hetgeen een kenbaar bewijs is dat 
de Heren der Ommelanden het Stadhouderschap van de hoog-
geboren Prins niet meer sterk aanvechten. De ordonnantie van 
3000 gulden (het traktement van Capitain Generaal) moet al-
leen nog door de rekenmeesters worden ondertekend. Met de 
wens dat “Godt de Heere uwe Hoogheit voor alle periculen, en 
ander ongevallen, genadigh wil bewaren”, sluit hij.

Gunsten voor zonen

Hoorn junior vraagt, na ruim 42 jaar36 als majoor te hebben ge-
diend, op 26 juli 170937 zijn functie op de naam van zijn oudste 
zoon Hendrik Casimir (genoemd naar de stadhouder) te mo-
gen transporteren.38 Deze is 26 jaar oud en heeft zijn studie 
voltooid, onder andere in Leiden. De reden dat hij dit nu vraagt, 
nu hij nog in leven is, is dat hij bang is dat na zijn overlijden hare 
majesteit haar familie op die functie zet. Hij twijfelt er niet 
aan dat zijn zoon getrouw, ijverig en eerlijk zal zijn en dat ze 
veel genoegen aan hem zal beleven. Hij voegt er nog aan toe: 
“en hem te gunstiger daer toe doen geraken, omdat hij d’ eere 
heeft, door uwe Hoogheits heer vader h.l.m. met desselfes 
naam vereert te zijn”. Voor zoon Folkerus gaat er een verzoek 
om voorspraak uit op 13 december 1712, gericht aan Christiaan 
de Hertoghe. Voor hem wil hij een Oud Vaandel. Hij vraagt se-
cretaris de Hertoghe hierover met Mons: Renouw te spreken 
en te zien of er iets geregeld kan worden. Mogelijk is er een 
vaandel voor 12 of 14.000, of daaromtrent, te krijgen.
In een schrijven van juli/augustus 171339 (ongedateerd, zit bij 
specificatie van 24 juli) noemt hij dat hij dit verzoek ook aan 
Mons: Renouw deed en dat die hem beloofde zijn medewer-
king te verlenen.

Vond een ramp plaats in 1713?

“Kom ick mij de eere te geeven om te notificieren”, begint op 
3 maart 171340 de brief van Hoorn over de veranderingen in 

de regering. In Hunsingo, schrijft hij, is niets bijzonders voor-
gevallen, maar in Fivelingo is (tegen de verwachting in) de 
heer Piccart gekozen. Dit zal, zo gaat de brief verder, zijn uit 
kracht van zijn “Erve off Heerlijckheijt”, genaamd de Ruite. 
De heer Valck is ook toegelaten en die zal, de komende twee 
jaar, sterk in aanzien komen. Mede omdat de heer Ubbena de 
Ommelander ‘cuperijen41 sal quiteren’ en een eeuwigdurende 
hoofdman zal worden. De heer Walrigh blijft ook nog twee jaar 
in Gedeputeerde Staten. Uwe hoogheid heeft echter ook een 
ramp bij deze monstering gekregen, vervolgt de brief. Frerick 
Reinders was tot rekenmeester gekozen, maar om een ‘ge-
ringh versuim van sijn goederen’, het niet laten registeren van 
een verdeling met zijn echtgenote, van de Landsdag afgewe-
zen. Hem is het rentmeesterschap ontnomen, zodat hierdoor 
de heer Waldrigh minder en de heer van Stedum krachtiger is 
geworden. Men zegt zelfs, zegt Hoorn, dat de heer van Stedum 
zo veel macht heeft dat hij alle ambten kan uitdelen. In het 
Westerkwartier is de heer Leeuwe van Aduard ‘suspremus et 
sumus’, hij wordt luitenant van de Hoofmannenkamer, de heer 
Ripperda van Jensema heeft geen baan gekregen. Hij besluit 
met “En wat nogh slechter is, dat sijn hooghed(ele) noch da-
gelijx door des stadts Creditoren en andere sterck wegens 
schulden wert vervolght” en eindigt de brief met ‘gehoorsame 
dienaer  C: Hoorn’.
Dwars op de brief, geschreven van boven naar beneden, staat: 
“Heeden is mij de lee angeseght van de hr. gedep.de Sichter-
man in t’Lanschap Drente”. Bij dit schrijven zit een specificatie 
van onkosten. Voor de sergeant, die het geld komt brengen, is 
een bedrag van zeven gulden voor reiskosten en de moeite ge-
noteerd. Hoorn zal hem dit bij terugkomst betalen, zodat zijn 
weledele dit niet behoeft te doen.

Soms ook leuke schrijfsels

In de brieven van senior en junior kwamen veel fragmenten 
voor die, gezien de stijl van schrijven, aardig overkomen in deze 
tijd. Een paar: “Is mijn bericht, dat ick de Geite van ene van mijn 
huirmans bekomen, die mij wel een Oliphant schuldich waer, 
daer voor ick weinich sal hebben te betalen, U F: D: gelieven 

Detail kaart met woning Ciriacus Hoorn
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dieselve in danck voor deselve prijs antenemen” en “t’ gene hijr 
passeert is tijtlijx so variabel dat niet en lijckt” (4 april 165842), 
“U F: D. sijn sonderlinge in de gratie van de boven leggende 
partijen geraeckt, die het ten allen tijden seulen danck wieten” 
(5 december 165843) en  “Hijr meede, van meerder schrijfwae-
rdige stoffe ontbloot sijnde, breeck ick aff, en blive met een 
hertelijck, diep, en schuldigh respect” (30 oktober 169244).
Op 18 juli 169545 laat hij weten dat hij, zodra hij meer nieuws 
heeft, dit aan zijn hoogheid zal schrijven. Hij gebruikt de woor-
den: “So haest als ick eevenswel jeets gewaer worde, sal ick 
u Hoogheit anstonts daervan rapporteeren”. Op 5 november 
169546 is zijn wens “Wensche uwe Hoogheit en desselfs illustre 
Familei 1000 zegeningen van den Heemel”.

Conclusies

Er bleven, zoals eerder gezegd, vele interessante onderwer-
pen en daarmee brieven onbesproken. Sommige benoemin-
gen,  die ook  in andere bronnen te vinden zijn, leken me daar-
door minder interessant. Voorts gaan in 1691, 1692, 1695 en 1713 
veel brieven over de bezetting van de schansen en betaling van 
troepen, die ook in andere bronnen worden vermeld. Omwille 
van de lengte en leesbaarheid vielen weer andere zaken en dus 

brieven af. De keuze voor deze eliminatie was echter niet ge-
makkelijk. Nogmaals: eigenlijk zijn alle zaken behandeld in de 
brieven, geschreven door mijn kwartiernummer 7942 en diens 
zoon, interessant voor diegene die meer inzicht in het leven in 
deze tijd willen krijgen om hun voorouders uit die tijd beter te 
kunnen begrijpen. Het valt bijvoorbeeld op dat Hoorn in 1693 
alles op alles zet om te bewijzen dat materiaal kan worden ge-
verfd. Is dit om zijn baas een plezier te doen, of wil hij zijn gelijk 
halen? Senior klaagt (1691, 1697) nogal over zijn gezondheid. 
Waarbij (bij mij) de vraag opkomt wie tijdens zijn ziekte zijn 
werk doet en of hij doorbetaald krijgt. De brieven leerde me 
veel over de Hoorns, hun tijdgenoten en leefgewoontes. 
Kortom ik kan het archief dan ook van harte bij u, genealogen, 
aanbevelen.

Literatuur en andere Referenties

Mijn dank gaat uit naar Henk Hartog voor tips over Jodocus 
Heinsius en het maken van de foto van de Gardepoort, Jona 
van Keulen voor haar waardevolle algemene adviezen en Johan 
Taal die het artikel kritisch doorlas.
Voorts verwijs ik allereerst naar de volgende hoofdbron voor 
mijn artikel en naar de andere door mij gebruikte bronnen. 
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22  Koninklijk Huisarchief den Haag, periode Hend-
rick Casimir II 172.

23  Koninklijk Huisarchief den Haag, periode Hend-
rick Casimir II 327.

24  Tresoar, toegang 7 inv.nr. 125.
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Hendrik Westhoff kwam omstreeks 1742 met vrouw 
en twee kinderen uit Wermelskirchen (Duitsland) 
naar Gennep, dat toen ook nog in Duitsland lag. Hij 
was dekenwever en zijn zonen hadden de volgende 
beroepen: dekenwever, boterfabrikant, tolknecht op 
het Genneperhuis en stadsbode. Een kleinkind emi-
greerde naar Zuid-Afrika en de meeste andere klein-
kinderen trokken omstreeks 1800 naar Rotterdam. 

Een paar generaties later waren er dominees. Jan in Cillaers-
hoek en Colijsplaat, en Johannes, die z’n hele leven in Dussen 
bleef terwijl zijn zoon, Adrianus Johannes, een avontuurlijk le-
ven leidde. Johannes Westhoff trouwde met een dochter van 
een tapper (die geboren was in het Duitse Werssen en in Rot-
terdam trouwde met een echte Rotterdamse, Adriana Borst-
lap). 
De tweede generatie dominee, Adrianus Johannes Westhoff, 
trouwde een Sandifort, dochter van een luitenant ter zee en 
kleindochter en achterkleindochter van Leidse hoogleraren 
in de anatomie: Gerard en Eduard Sandifort. Eduard was ge-
trouwd met een achterkleindochter van een Schotse militair, 
Jacobus Kinckee (Kincaid).  

Adrianus Johannes Westhoff begon zijn carriere in Biezelinge 
en stond vervolgens in Bennekom, Axel, Gorinchem en Amster-
dam. In Amsterdam was hij voorzitter van de classis van de NH 
kerk en als zodanig de officiële tegenstander van Dr. Abraham 
Kuyper. Daarna vertrok hij met vrouw en negen kinderen naar 
Indonesië waar hij achtereenvolgens stond in Probolinggo, 
Soemenep en Pontianak. Zijn kinderen groeiden daar op en 
slechts één ging in Nederland studeren. Victor’s vader trouwde 
met een dochter van een schoolhoofd en werd administrateur 
(tegenwoordig zouden we zeggen directeur) van de suikeron-
derneming Olean in Sitoebondo, een plantage die nog steeds 
bestaat en waar de stoomtreintjes uit de jaren twintig en der-
tig van de vorige eeuw nog steeds het suikerriet vervoeren.

De familie Schols kwam oorspronkelijk uit Duitsland, trok om-
streeks 1730 naar Leiden en vestigde zich later in Utrecht als 
kleine ondernemers, tot de oudste uit een gezin mocht gaan 
studeren voor onderwijzer. Deze Willem Schols vertrok naar 
Java, werd daar schoolhoofd en trouwde met een kleindochter 
van een kapitein der koopvaardij. 

Het verhaal gaat dat deze Johann Henrich (of Jan Hendriks) 
Ording ruzie kreeg met zijn reder omdat deze wilde dat hij een 
schip zou laten zinken om geld van de verzekering te kunnen 
innen. Ording werd zelfs zo boos dat hij de reder een klap in 
zijn gezicht gaf, wat hem een paar jaar in Veenhuizen kostte. 
Zijn zoon Johannes Hendrikus Ording trouwde met een klein-
dochter van een vluchteling uit de Languedoc, Petrus Le Blanc. 

Je kan dus wel zeggen dat Victors voorouders van verschillen-
de kanten naar Nederland gekomen zijn. 
Hoeveel zou dat zijn in percentages? Ik heb de tiende genera-
tie genomen en aangenomen dat alle onbekende voorouders 
uit hetzelfde land komen als hun eerstbekende nakomeling en 
dan komen we op de volgende cijfers:
62% Nederlands, 23% Duits, 11% Belgisch, 3,2 % Frans, 0,4% 
Schots, 0,2% Engels en 0,2% Zwitsers.

Victor was een bekend natuurbeschermer en auteur. Hij heeft 
veel geschreven: bijna 600 artikelen over geobotanie en taxo-
nomie zijn gepubliceerd. Verder schreef hij levensbeschouwe-
lijke werken en poëzie. In 2002 verscheen een bibliografie. Zijn 
archief wordt beheerd door de Heimans en Thijsse Stichting 
en is ondergebracht bij het Noord-Hollands Archief.

Maja Westhoff

Literatuur
-  Victor Westhoff Bibliografie 1933-2002. Samenstellers 1991: M.J.Goris, 

H.G.J.M. van der Hagen, S.M. Hennekens, J.T.Hermans, J.H.J. Schaminée. 
Bewerkt door B.J. Veld en J.N. Westhoff-de Joncheere.

-  www.wikipedia.nl
-   Levensberichten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-

schappen: www.dwc.knaw.nl/DL/levensberichten/PE00003815.pdf 
-   Biografisch Woordenboek van Nederland: www.inghist.nl/Onderzoek/

Projecten/BWN/lemmata/bwn6/westhoff 
-  Gedichten en bibliografie: www.peter-sandifort.com.

Victor Westhoff

Kwartierstaat

Dominee A.J. Westhoff met vrouw en dochters voor de pastorie in Bergeik
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16 
Johannes Hendrik

(Wilhelmus) 
Westhoff

zn. van 
Johannes Luther 

Westhoff en 
Maria 

Marguiritte 
Duval de la Motte

bedienaar ter 
begrafenis

geb. Gennep 
29 maart 1773

ovl. Rotterdam 23 
februari 1864

17
Margaretha

 Stelting

dr. van 
George Stelting 

en 
Frederica 
Volmaring

geb. Bad Kreuz nach
6 maart 1780 

ovl. Rotterdam 
10 januari 1833

18
Johan Bernard 

(Barend) 
Breurman

zn. van 
Johan Bernhard 

Brörman en 
Catharina 

Margaretha 
Steimann

bierbrouwersknecht, 
tapper, slijter en 
pakhuisknecht

geb. Werssen 
28 mei 1777 

ovl. Rotterdam 
6 december 1841

19
Adriana 

Borstlap

dr. van 
Johannes Borstlap en 

Maria (Marietje) 
de Jongh

ged. Rotterdam 
30 maart 1786 
ovl. Rotterdam 
12 januari 1867

20
Gerardus 
Sandifort

zn. van 
Eduard Sandifort en 

Katharina 
Johanna 
Kinkeed

hoogleraar medi-
cijnen

geb. Leiden 
31 januari 1779 

ovl. Leiden 
11 mei 1848

21 
Susanna 
Jeanette 
Schede

dr. van 
Joan Frederik 

Schede 
en 

Alida 
Binkes 

geb. Amsterdam 
6 september 1788

ovl. Leiden 
1 maart 1822

22 
Samuel 

Jacob 
le Poole

zn. van 
Samuel 
le Poole 

en 
Cornelia 
de Wind

fabrikant 

geb. Leiden 
4 februari 1800

ovl. Leiden 
5 februari 1866

23
Cornelia 

Johanna Gaudina 
de Coningh

dr. van 
Petrus Coenraad 

de Coningh en 
Catharina 

Wilhelmina Clara 
Drabbe 

geb. Delft 
10 november 1807

ovl. Leiden 
20 september 1867

tr. Maasland 14 augustus 1828tr. (3) Maasland 13 oktober 1825kerk.huw. Rotterdam 23 november 1806kerk.huw. Rotterdam 6 mei 1810

8

Johannes 
Westhoff

predikant  Nederlands 
Hervormde gemeente 

geb. Rotterdam 26 juni 1811 
ovl. Dussen 6 april 1874

9

Adriana 
Breurman

 

geb. Rotterdam 26 maart 1816
ovl. Amsterdam 22 maart 1891

10

Joan Frederik 
Sandifort

luitenant ter zee 

geb. Leiden 28 februari 1820
ovl. Leiden 26 mei 1861

11

Clara Petronella 
le Poole

geb. Leiden 19 januari 1830 
ovl. Utrecht 18 januari 1907

tr. Leiden 26 april 1849tr. Rotterdam 25 april 1838

4

Adrianus Johannes Westhoff

 predikant Nederlands Hervormde  
Gemeenten in Nederland en Indonesië 

geb. Dussen 22 september 1849
ovl. Scheveningen 13 april 1929

5

Catharina Geertruida 
Sandifort

geb. Leiden op 24 juli 1851
ovl. Scheveningen 27 december 1928

tr. Leiden 12 februari 1874

2

Joan Frederik (Fré) Westhoff

administrateur suikeronderneming “Olean” in Sitoebondo (Indonesië)   

geb. Kapelle 15 januari 1875 
ovl. Laren 27 januari 1939

tr. Sitoebondo (Indonesië)

Victor Westhoff

hoogleraar geobotanie in Nijmegen

geb. Sitoebondo (Indonesië) 12 november 1916, ovl. Zeist 12 maart 2001
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24
Wilhelmus 

(Willem) 
Schols

zn. van 
Wilhelmus 

Schols 
en 

Maria Kramer

schrijnwerker en 
sjouwer

ged. Schiedam 
2 mei 1797

ovl. Utrecht 28 
augustus 1870

25
Cornelia 

Catharina 
van Niekerk

dr. van 
Johannes Gijsbertus 

van Nieuwkerk en 
Catharina Johanna 

Pieternella Leeman 

ged. Utrecht 
20 februari 1802

ovl. Utrecht 
1 april 1878

26
Lambertus 

Joannus 
Outshoven

zn. van 
Jan Outshoven en 

Betje Heyne 

landman, tuinman en 
daghuurder

ged. Spaarnwoude 
6 februari 1795

ovl. Zeist 
8 februari 1864

27
Geertruy 
van den 

Blauwendraat

dr. van 
Cornelis Bartense 
van den Blauwen-

draat en 
Jannetje 

van den Brink 

ged. Amersfoort 
15 augustus 1797 

ovl. Zeist 
2 maart 1879

28
Johann Henrich (Jan 

Hendriks) Ording

zn. van 
Johann Arnd 

Ording en 
Catharina 
Bernhorst

kapitein ter koop-
vaardij en later werk-

man in Veenhuizen

geb. Bakum (D) 
12 juli 1791

ovl. Rotterdam 
1 februari 1863

29
Anna 

Christina 
Laufkutter

dr. van 
Frederik 

Laufkotter en Anna 
Maria Heidentrijk 

geb. Amsterdam 
26 december 1791 

ovl. Rotterdam 
12 april 1870

30
Frederik 
Willem 
le Blanc

zn. van 
Petrus (Pieter)

 le Blanc 
en 

Gerarda Lensing

kaarsenmaker

ged. Utrecht 
8 december 1799

ovl. Utrecht 
26 juni 1886

31
Maria 

Schellard

dr. van 
Gerarda 

Schellard

ged. Utrecht 
11 augustus 1799 

ovl. Utrecht 
29 oktober 1870

tr. Utrecht 28 mei 1823tr. Amsterdam 26 juli 1820tr. Zeist 17 december 1829tr. Utrecht 24 mei 1820

15

Petronella 
Maria 

le Blanc

geb. Utrecht 1 januari 1826 
ovl. Utrecht 20 januari 1892

14

Johannes Henrikus 
Ording

commissionair in effecten

geb. Rotterdam 27 oktober 1827
ovl. Utrecht 2 januari 1890

13

Maria 
Elisabeth 

Outshoven
 

geb. Zeist 24 januari 1832 
ovl. Soest 22 september 1921

12

Hendrik 
Schols

koopman in turf

 
geb. Utrecht 31 januari 1841 

ovl. Utrecht 12 juli 1907

tr. Utrecht 26 december 1866 tr. (2) Utrecht 12 december 1866

tr. Driebergen 22 juli 1942 Jeanette Nicoline (Nettie) de Joncheere, 
dr. van Anton Henri de Joncheere, (hoofdinspecteur der directe belastingen in Utrecht) 

en Marie Angelique Jeanette (Marie of Miep) Onderwater 
(lerares huishoudschool oa. in Bethlehem, Zuid-Afrika)

geb. Dordrecht 22 september 1918

3 februari 1916

3

Petronella Maria (Nellie) Schols

onderwijzeres
 

geb. Besoeki (Indonesië) 8 februari 1894 
ovl. Laren 2 december 1933

tr. Utrecht 31 december 1891

7

Maria Petronella 
Ording

geb. Utrecht 29 april 1868 
ovl. Den Haag 27 mei 1950

6

Wilhelmus (Willem) Schols

schoolhoofd in Djokjakarta  
(Indonesië)

geb. Utrecht 13 maart 1867  
ovl. Den Haag 5 november 1926
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Buurpraatje

Cornelia van Splunder, geboren te Renesse op 28 januari 1851, landarbeidster, 
baker, overleden te Renesse op 3 maart 1941, dochter van Cornelis van Splunder 
(landarbeider te Renesse) en Adriaantje van Burgt. Zij is getrouwd te Renesse op 
11 mei 1877 (1) met Frans van der Klooster, geboren te Burghsluis op 12 november 
1846, schipper, verdronken onder Puttershoek op 16 juni 1877, zoon van Dirk van 
der Klooster en Elizabeth Bodts. Zij is getrouwd te Renesse op 30 augustus 1884 
(2) met Cornelus de Feiter, geboren te Renesse op 21 maart 1859, landarbeider 
te Renesse, overleden te Renesse op 29 februari 1932, zoon van Simon de Feiter 
(melkboer te Renesse) en Johanna Kommer.

In de tuin in Renesse, circa 1940
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Uit het eerste huwelijk werden geen kinderen geboren, uit het 
tweede huwelijk twee dochters, Johanna Adriaantje de Feiter, 
geboren te Renesse op 18 maart 1885, en Adriaantje Josina de 
Feiter, geboren te Renesse op 6 juli 1887.

Gerrit Hammer, geboren te Renesse op 2 april 1861, kleerma-
ker en barbier, ongehuwd overleden te Noordgouwe op 24 
maart 1948, zoon van Conrad Hammer (kleermaker te Renes-
se) en Johanna Wallast (naaister te Renesse).

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de geportretteerden 
geen echtpaar vormen, zij waren buren aan de Kromme Reke 
in Renesse. De foto is ook geen portret in de zin dat het een 
opname is waarvoor beiden in hun ‘goeie goed’ naar de foto-
graaf gingen. Het is een kiekje, gemaakt in de tuin achter het 
huis van mijn overgrootmoeder, in de familie herinnerd als ‘het 
ouwe opoetje’. Zij was de grootmoeder van moederszijde van 
mijn vader. Een makkelijk leven heeft zij niet gekend, wat ove-
rigens geen merkbare weerslag op haar persoonlijkheid heeft 
gehad, want zij was vrolijk en vriendelijk van aard. Zij was kerks 
en vroom, maar niet overdreven. Mijn vader herinnerde haar 
als een lieve en zorgzame grootmoeder. Voor vele vrouwen 
in Renesse ‘bakerde’ zij. Bij gebrek aan een vroedvrouw in de 
gemeente assisteerde zij bij menige bevalling in de gemeente.
Het verloop van haar eerste huwelijk kan beslist dramatisch 
worden genoemd; het heeft slechts ruim een maand geduurd 
en eindigde door het verdrinken van haar man. De overlij-
densakte in het register van de burgerlijke stand van Putters-
hoek licht een klein tipje van de sluier op. Op zestien juni van 
het jaar 1877 verklaarden Willem Gravendeel en Arie Kalis dat 
‘des morgens ten vier uren, in de rivier de Oude Maas voor 
deze gemeente is gevischt het lijk van Frans van der Klooster, 
schipper.’ De dag daarvoor was hij overboord geslagen en ver-
dronken. Als jong gehuwde vrouw vertrokken keerde Cornelia 
van Splunder als weduwe na ruim een maand terug op Schou-
wen. In 1884 huwde zij met mijn overgrootvader, Cornelus de 
Feiter, in de volksmond bekend als ‘Kees pupe’. De foto waarop 

zij met de buurman afgebeeld staat dateert uit de jaren veer-
tig. Heeft zij een appeltje in de hand? Er groeide fruit in de tuin, 
dus onmogelijk is het niet. Ook groeide er zoethout trouwens, 
een detail dat mijn zusje zich nog levendig herinnert: bezoek 
aan opoe leverde vaak een stokje zoethout op…

Buurman Gert Hammer, in de volksmond veelal ‘Gert Coen’ ge-
noemd, was in zijn tijd een bekende dorpsbewoner. Inmiddels 
zal hij grotendeels vergeten zijn. Het vak van kleermaker heeft 
hij vermoedelijk van zijn ouders geleerd, die respectievelijk 
als kleermaker en naaister in de archieven van de gemeente 
Renesse te boek staan. Hij woonde in zijn ouderlijk huis, op de 
hoek van de Kromme Reke en de Laône in Renesse. Hij was een 
specialist in het naaien van Engels leren broeken. Oudere inwo-
ners herinnerden hem, zittend voor het raam, over zijn brilletje 
kijkend wie er nu weer passeerde. Naast het kleermakersvak 
oefende hij ook het vak van barbier uit. Voor een dubbeltje kon 
een man zich laten knippen en scheren. Dat hij daarin beslist 
eigenzinnig kon zijn blijkt uit het verhaal van een van zijn klan-
ten, die zijn haar in een kuifje geknipt wilde hebben. ‘Daer ‘ei jie 
ghin kop vô’ was de reactie van Gert Coen, en daar kon de klant 
het mee doen. Overigens is ook bekend dat hij af en toe ook 
kleine medische handelingen verrichtte, zoals het doorprikken 
van een steenpuist, of het opensnijden van een zogenaamde 
‘vetbult’. Een situatie die tegenwoordig door velen met enige 
afschuw bekeken zal worden.
De beide huisjes zijn reeds lang verdwenen. Ze werden in de 
tweede helft van de twintigste eeuw door de gemeente ont-
eigend. De bedoeling was om een betere ontsluiting van de 
dorpskom te realiseren. Op de overblijvende grond werd het 
Groene Kruisgebouw gerealiseerd. Dat heeft inmiddels de 
tand des tijds evenmin doorstaan. Enkele jaren geleden werd 
ook dat gebouw gesloopt en op de vrijgekomen grond werd 
een appartementencomplex gebouwd. ‘Sic transit gloria 
mundi!’

Het huis van mijn overgrootmoeder, met geheel links de voordeur van buurman Hammer
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Uitgelicht
 Ї Tom van Dongen, Koert Flipsen en René van Lotringen, Met 

elkaar 1000 jaar. Van Dongen, 2013, niet gepagineerd, ill., 
geen index; uitgave in eigen beheer.

Op 28 maart 2013 werd het feit gevierd dat Jos van Dongen, 
jongste zoon van Koos (Jacobus) van Dongen en Maria van 
Meel de leeftijd van 69 jaar bereikte. Normaal gesproken 
wordt een dergelijk feit misschien niet omlijst met herden-
kingen en een speciale uitgave. Voor dat laatste werd in dit 
geval wel gekozen, omdat hiermee het bijzondere moment 
werd bereikt dat de opgetelde leeftijden van alle kinderen van 
dit echtpaar gezamenlijk het magische getal van 1000 jaar be-

reikte. De titel slaat dus 
niet op een duizendjari-
ge geschiedenis van de 
familie. De ter gelegen-
heid hiervan verschenen 
publicatie ziet er mooi 
verzorgd uit en is ruim 
geïllustreerd met afbeel-
dingen, waarvan vele in 
kleur. Het bewijs dat het 
produceren van een boek 
de laatste jaren al snel 
binnen het bereik valt. 
Aan alle gezinsleden is 
de gelegenheid gegeven 
is om hun herinneringen 

met ons te delen. Op deze manier ontstaat een boeiend por-
tret van de geschiedenis van een normaal boerengezin uit het 
Brabantse Oosterhout. Want alle aspecten van het leven uit de 
tijd van enige decennia voor en na de Tweede Wereldoorlog ko-
men aan de orde. In de figuur van een gestileerde boom wordt 
een overzicht gegeven van alle nakomelingen van het echtpaar 
Jacobus van Dongen en Maria van Meel. Het geheel wordt af-
gesloten met een stamreeks van de familie Van Dongen.

Zoals de familienaam al doet vermoeden heeft de familie een 
Brabantse achtergrond. Uit de stamreeks blijkt echter nog 
meer, een afstamming van de heren van Dongen uit de familie 
Van Dalem. De stamreeks is globaal, en geeft slechts basis-
gegevens. Dat is jammer, want op deze manier verdwijnt de 
bewijsvoering, wat zeker bij een familie die zijn wortels in de 
Middeleeuwen heeft van belang is. Hier is wel een verontschul-
diging te bedenken, want binnen het kader van een feestelijke 
uitgave zoals deze, is een voor velen wat ondoorgrondelijke 
wetenschappelijk benadering eerder ballast. Bij de stamreeks 
wel een paar kanttekeningen. In generatie XI wordt de afstam-
ming van Jacob Jan Roelofs van Dongen uit het echtpaar Jan 
Roelofs van Dongen, alias van Dalem, en Kathelijne Simons als 

‘vermoedelijk’ aangeduid. Welke twijfel hier van toepassing is 
blijft door de eerder genoemde oorzaak echter onduidelijk. Er 
is echter meer op te merken. Of Roelof I van Dalem (generatie 
VI) een zoon is van Arnaud van Noordeloos is niet bewezen, 
het wordt door sommige auteurs wel verondersteld. Daarmee 
komen de eerste generaties toch een beetje op losse schroe-
ven te staan. De als generatie IV opgevoerde Jan de Sterke 
van Arkel heeft in deze uitgave als echtgenote Bertha van 
Ochten toegevoegd gekregen. Inmiddels is aangevoerd dat 
deze relatie niet correct is, omdat Bertha van Ochten nooit de 
echtgenote van Jan van Arkel is geweest; als er discussie be-
staat over de juistheid van een gegeven, dan zou dat eigenlijk 
opgenomen moeten worden. Deze beide voorbeelden geven 
aan hoe voorzichtig je moet zijn met het publiceren over voor-
ouders uit deze periode. Er is sprake van veel onzekerheid, en 
het is dan ook zaak alle publicaties nauwlettend in de gaten te 
blijven houden, en niet alleen uit te gaan van een enkele bron, 
of van (deels) verouderde publicaties.

Met deze ‘waarschuwing’ sluit ik af met een positief oordeel. 
Te vaak is genealogie slechts een opsomming van data en fei-
ten. Deze publicatie geeft aan dat het met redelijk eenvoudige 
middelen ook anders kan. Je gaat dan geschiedenis schrijven, 
de familiegeschiedenis, waardoor de mensen achter de data 
en de feiten voor de lezer tot leven kunnen komen. Ik nam er 
met veel plezier kennis van! Advies voor hen die geïnspireerd 
worden door deze uitgave: zorg dat de foto’s van een bijschrift 
worden voorzien. De huidige generatie in de familie heeft dat 
weliswaar niet nodig, maar buitenstaanders en lezers die het 
boekje over vijftig jaar vinden missen die informatie.

Signaleringen
 Ї A.H.G. Verouden, met medewerking van A.R. Bauwens en 

P.J. Bos, Actaregister van de kerkenraad van de Neder-
duits Gereformeerde Gemeente te Arnemuiden (1575-

1625), Rotterdam 2013, 
169 p., index; uitgave van 
Hollandse Vereniging 
voor Genealogie ‘Ons 
Voorgeslacht’ als deel 
7 in de serie Hollandse 
Bronnen, ISBN 978-90-
78451-14-3.

Voorzien van een korte 
inleiding waarin achter-
grond van dit register en 
de totstandkoming van 
deze bronnenpublica-
tie wordt geschetst. In 

HANS VAN FELIUSBoekrecensies
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chronologische volgorde worden de inschrijvingen in dit oud-
ste register van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te 
Arnemuiden gegeven, als vrijwel letterlijke transcriptie van de 
originele tekst. Dat heeft voor een onderzoeker zeker voorde-
len, want je wordt niet gehinderd door de interpretatie van een 
samensteller. Wel heeft het een nadeel omdat sommige be-
grippen niet voor iedereen even duidelijk zullen zijn. Wat dan 
gemist wordt is een verklarende woordenlijst. Het geheel is 
voorzien van de gebruikelijke indexen op namen, en aardrijks-
kundige begrippen. Bij dit soort uitgaven zou ik willen pleiten 
voor de opname van nog meer indexen, zoals op onderwerpen 
en beroepen. Het is extra werk en zeker niet makkelijk te doen. 
Maar de uitgave wint er aanzienlijk door. Al met al is deze uit-
gave een groot compliment waard, een moeilijk toegankelijke 
bron is voor een breder publiek nader toegankelijk geworden 
en dat mag als pure winst worden gezien.

 Ї 100 jaar Beemsterboer 1912-2012, (2012), 143 p., ill.; uitga-
ve in eigen beheer.

In 2012 was het honderd jaar geleden dat bakker Cornelis 
Beemsterboer een zaadhandel begon, waaruit zich uiteinde-
lijk een zaadveredelingsbedrijf in Warmenhuizen zou ontwik-
kelen. Na een fusie tussen C. Beemsterboer N.V. en Jacob Jong 
b.v. uit Noord-Scharwoude ontstond het nu nog bestaande be-

drijf Bejo Zaden b.v., welk 
bedrijf nog steeds ge-
vestigd is in Warmenhui-
zen, waar Cornelis Beem-
sterboer in 1916 was 
neergestreken. Naast 
een beknopt overzicht 
van de geschiedenis van 
de onderneming, wordt 
het tweede deel van het 
boek ingenomen door 
een overzicht van de na-

komelingen van Cornelis en zijn vrouw Neeltje Jong. Alle tien 
kinderen worden –voor zover van toepassing– behandeld met 
hun nageslacht, waarbij ook nog de nodige verhalen worden 
verteld. Een keurig en door de illustraties ook kleurig boek.

 Ї Ben Koolen, Pierre van den Broek (1890-1947) in Grathem 
en Haelen. Een dorpsburgemeester op de drempel van 
verandering, Haelen 2012, 60 p., ill., index; uitgave Art= 
ontwerp- reclameburo, Weert, ISBN 978-90-77345-19-1.

Pierre (Willem Peter Hubert Marie) van den Broek werd in 
1890 geboren als zoon van Petrus Hubertus Franciscus van 
den Broek, brouwer en raadslid uit Weert. Zijn moeder was 
Maria Gertrudis Linssen, dochter van een andere brouwer. 
Met zo’n voorgeslacht lijkt de beroepskeuze duidelijk; en aan-
vankelijk werkte hij ook in de brouwerij van zijn vader. Deze 
sloot echter kort na de Eerste Wereldoorlog; niet alleen brou-
werij De Valk in Weert sloot rond die tijd, er vond toen een 

ware kaalslag plaats in de 
brouwerswereld. Deze 
sluiting dwong Pierre om 
een andere richting te 
zoeken. Hij vond die op 
het gemeentesecretarie 
van Heythuysen. Al snel 
werd hij gemeentesecre-
taris van Haelen (1924), 
en vervolgens van 1927-
1936 burgemeester van 

Grathem, en tenslotte van 1936-1947 burgemeester van Hae-
len. Korte samenvatting van een carrière. Wie meer wil weten 
moet beslist het boekje van Ben Koolen lezen. Naast persoon-
lijke gegevens wordt ook ingegaan op allerlei aspecten van de 
veranderingen die zich in deze tijd in de gemeenten waar Van 
den Broek werkzaam was afspeelden. Van 1941-1944 fungeer-
de hij niet als burgemeester, in verband met de afwijzing van 
de maatregelen die door de bezetter waren genomen. Het 
boek geeft een mooie inkijk in de recente geschiedenis van dit 
gedeelte van Limburg. Tussendoor worden enkele tabellen ge-
presenteerd waarin de namen van andere functionarissen zijn 
opgenomen, deels uit de tijd van Van den Broek (zijn collega’s), 
maar ook anderen.

 Ї Gerrit Boeijinga, Boeijinga / Boeijenga, Genealogie van 
een Sneker familie in zes generaties, Sneek 2013, 325 p., 
ill., index; uitgave in eigen beheer.

Deze bijzonder goed uitgevoerde genealogie behandelt een 
bijzondere familie. Stamvader is Albert of Albart Buijink (ook 
wel Boeing), die in 1795 als soldaat in garnizoen in Sneek ver-
bleef. Hij werd de stamvader van een familie die zijn sporen 
zeker verdiende. Naast een uitgeverij werd deze familie ook 
bekend door enkele Gereformeerde predikanten. Tot de naza-
ten behoort ook de bekende architect Berend Tobia Boeijinga 
(1886-1969). Deze was onder meer de ontwerper van verschil-
lende kerken, in een geheel eigen stijl. Het boek levert naast 
de personalia van de behandelde familieleden ruim informatie 
over hun handelen en leven, de achtergrondinformatie die het 
mogelijk maakt hen in hun tijd te plaatsen. De illustraties zijn 
prachtig uitgevoerd (compliment!), wat zeker bijdraagt aan de 
goede indruk die dit boek achter laat.

 Ї C.M. Hogestijn, Een tochtje langs de Noordijken. Deventer 
families, hun woningen in de stad en hun buitenplaatsen 
rond Twello, Deventer 2012, 84 p., ill., geen index; uitgave 
van de gemeente Deventer, ISBN 978-90-78994-00-8.

In het kader van het Jaar van de historische buitenplaats kwam 
deze uitgave tot stand. Bij buitenplaatsen denk je misschien 
het eerste aan de Vechtstreek en de duinstreek ten westen 
van Haarlem, waar vooral veel Amsterdammers in de zomer de 
vervuilde en stinkende stad ontvluchtten. Maar dat is niet te-
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recht, want buitenplaat-
sen treft men in veel 
meer streken aan. Dit 
prettig leesbare boekje 
behandelt een aantal 
buitenplaatsen in Twello, 
en hun tegenhangers, de 
woonhuizen van de De-
venter elite in de stad. 
De families Cost Jor-
dens,van Marle, de Fride-

rici en Besier worden prominent voor het voetlicht gebracht, 
in hun rol als bewoners van verschillende van de behandelde 
huizen. Een keurig verzorgde uitgave, met mooie illustraties.

 Ї I.D. Jacobs en J.A.E. Kuys (eindredactie), Biografisch woor-
denboek Gelderland. Deel 9. Bekende en onbekende 
mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis, Hil-
versum 2012, 156 p., ill. Index; uitgave Uitgeverij Verloren, 
Hilversum, ISBN 978-90-8704-321-6.

Het negende deel alweer in deze serie. Korte biografieën van 
bekende en onbekende mannen uit de Gelderse geschiedenis. 
Het onbekende zal eerder slaan op ‘inmiddels vergeten’ dan 
op de afkomst van de behandelde personen. Het handelt toch 
vaak over mensen die in bestuur en politiek, of in de wereld 

van bedrijven en kun-
sten hun sporen hebben 
verdiend. En dat vrijwel 
altijd in een prominente 
positie. Een prachtige 
uitzondering daarop is 
de levensbeschrijving 
van Netty van Oss-van 
den Heuvel (1924-2003), 
omschreven als ‘Nim-
weegs volksheldin’. Een 
schoenmakersdochter 
uit een arme buurt van 
Nijmegen, echtgenote 
van een arbeider, moe-
der van een groot gezin. 

Van haar hulp bij het redden van slachtoffers na het bombar-
dement van Nijmegen in 1944 tot haar enthousiaste deelname 
aan het Nimweegs SoapTheater, een prachtig levensverhaal 
van “een volksvrouw in de goede zin des woords.” Verder biedt 
het boek levensverhalen van mensen vanaf de middeleeuwen 
tot de huidige tijd, variërend van een heuse heilige (Lebuinus / 
Liafwin) tot Koningin Wilhelmina.

 Ї Fred Hoek en Herman Meddens, Helderrode stenen. Vier 
eeuwen Raethuys van Graft, Graft 2013, 112 p., ill., geen 
index; uitgave Oudheidkundige Vereniging Het Scherme-
reiland, ISBN 978-90-9027488-1

Een keurig verzorgde 
uitgave die beknopt in-
formatie verschaft over 
de geschiedenis van 
Graft, maar dieper in-
gaat op de geschiedenis 
van het fraaie oude ge-
meentehuis. Het boekje 
verscheen omdat het 
raadhuis inmiddels 400 
jaar oud is, waarbij de 
jubilea van de vereniging 
Het Schermereiland (35) 
jaar en van de door deze 

vereniging uitgegeven Kroniek (30 jaar) een beetje in het niet 
vallen. In het boekje is een (onvolledige) lijst van schepenen 
van Graft opgenomen. Een gelukwens met deze drie jubilea en 
deze mooi uitgegeven geschiedenis.

 Ї Marijke Y.A. Lambermont, Kwartierstaat Wilhelmus Jo-
hannes Hendricus Putters, Nieuwegein 2013 151 p., ill, in-
dex; uitgave in eigen beheer.

Een keurig verzorgde kwartierstaat, die vanuit Utrecht (stad 
en provincie, met De Bilt, Harmelen en Woerden) uitwaaiert 

naar de Betuwe (Betu-
we, Zoelmond, Rhenoy), 
Amsterdam, Den Haag 
en Rotterdam, en de pro-
vincies Noord-Brabant 
(met Geertruidenberg 
en Leende) en Limburg 
(Maastricht). Het eerste 
deel beslaat een een-
voudige kwartierstaat, 
voorzien van een index 
op persoonsnamen, het 
tweede deel gaat dieper 
in op een aantal van de 
behandelde voorouders. 
Dat laatste geeft net dat 
stukje extra.

 Ї Gégé Callenbach, Scheepjeswol. Een beknopte geschie-
denis van de “N.V. Koninklijke Veenendaalsche Sajet- en 
Vijfschachtfabriek v/h Wed. D.S. van Schuppen & Zn”, 
Zwolle 2013, 92 p., ill., geen index; uitgave van de Stichting 
Callenbach-Meerburg, ISBN 978-90-814082-0-2.

Oh ja, scheepjeswol, bestaat dat eigenlijk nog? Dat was mijn 
eerste reactie toen ik de titel van deze beknopte bedrijfsge-
schiedenis las. Wie net als ik een handwerkende moeder had 
kent deze naam beslist. In de 92 pagina’s die dit boekje telt 
wordt de geschiedenis, de opkomst, welvaart en neergang van 
dit bedrijf geschetst. Het is altijd moeilijk om het midden te 
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vinden tussen een droge 
opsomming van feiten, 
een verhaal dat slechts 
op anekdotes van nostal-
gische oud werknemers 
werd gebaseerd, of een 
zwaarwichtige econo-
mische verhandeling. De 
auteur is er goed in ge-
slaagd de geschiedenis 
op een handzame ma-
nier samen te vatten. Ter 
verduidelijking van de 
onderling relaties van de 

verschillende families die bij de directie van dit bedrijf betrok-
ken waren heeft hij een aantal schema’s opgenomen. Namen 
die daarbij naar voren komen zijn Van Schuppen, Leinweber en 
Spruijt. Dat het genealogisch gezien daarbij blijft is verklaar-
baar. Het gaat hier om de geschiedenis van dit Veenendaalse 
bedrijf. De behandeling van de genealogie van de betrokken 
families moet elders plaats vinden. Al met al een keurig over-
zicht van een inmiddels verdwenen stuk uit de geschiedenis 
van Veenendaal.

 Ї A.H. Stolk en H.A. Stolk, Een geslacht Stolk in de 17e eeuw 
in de Krimpenerwaard, 2013, 178 p., ill., index; uitgave in 
eigen beheer, ISBN 978-90-484-2171-8

De titel is een beetje misleidend, omdat de behandelde per-
sonen ook in hun tijd worden geplaatst. Dat houdt in dat deze 
uitgave ook een ‘geschiedenisboek’ is waarin je het nodige 
over de Republiek in de zeventiende eeuw kunt vinden, van 
bekende kunstschilders tot de beroemde tocht naar Chatham. 

Verder wordt ook het 
dorp Ouderkerk aan den 
IJssel in de zeventiende 
eeuw uitgebreid onder 
het voetlicht gebracht. 
Daar gaan de eerste 115 
pagina’s aan op. Toch 
blijft er nog meer dan 
voldoende ruimte over 
voor de behandelde fa-
milieleden. Naast de 
familie Stolk wordt ook 
aandacht besteed aan 
de steenbakkerfamilie 
Verbie, en aan een beurt-

schipper Cornelis Harmansz van de(r) Hoecke, die in Zierikzee 
terecht kwam. Al met al een zeer gevarieerde uitgave, ruim ge-
illustreerd met kleurige illustraties.

 Ї A.P.A. van Rooden, Genealogie van de familie Ruiter, Dor-
drecht 1909, 39 p., ill., geen index; uitgave in eigen beheer.

Behandeld wordt de familie sinds de aanneming van de naam 
in het begin van de negentiende eeuw. De familie stamt af van 
het echtpaar Jacob Jans en Elizabeth Wabbes uit Evesker. Ge-
zien de heldere structuur en de beperkte omvang van deze 
genealogie is het ontbreken van een index geen al te groot 
bezwaar.

Verder ontvingen wij
Lucie Hoogeboom-Abresch, Johan Pieter Abresch en Marga-
retha Sibylla Reitz. Hun voorouders en nazaten, Groningen 
2013, 92 p., ill., geen index; uitgave in eigen beheer.

Frits Ankringa, Kwartierstaat Ankringa-Kool, Groesbeek 
2013, 83 p., ill., index; uitgave in eigen beheer.

René Meijer, Familiegeschiedenis Emmen-Cornelissen-Vro-
mans-Laurijssen. Een gezamenlijk document door en voor 
familieleden, Schoorl 2008, 2e verbeterde druk, 496 p., ill., 
geen index; uitgave Uitgeverij Pirola, Schoorl, ISBN 978-90-
6455-593-0.

Koert en Sjoukje Helder, Stamreeks van Haijckens-Haijkens, 
zonder plaats en jaar (Groningen 2012), niet gepagineerd, ill., 
geen index; uitgave in eigen beheer.

Koert en Sjoukje Helder, Stamreeks van Christiaan Hel-
ler-Helder von Rotheim in het Hessische-Darmstadt te 
Duitsland naar Nederland, 2013, niet gepagineerd, ill., geen 
index; uitgave in eigen beheer.

Sander den Haan, ‘met een mooye koepelkamer’. De buiten-
hof aan de Lange Nobelstraat in Zierikzee ca. 1790-1898, 
Zierikzee 2013, 23 p., ill., index; uitgave Uitgeverij Scoude, Zie-
rikzee, ISBN 978-90-821015-1-5.

Harry Zanting, 1499 kwartieren in 103 plaatsen. Het voor-
geslacht van Marca, Harm Albert, Teun en Victor Zanting, 
Maartensdijk 2013, 113 p., ill., index; uitgave in eigen beheer.
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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 aanmaak van fotokopieën kan aan beperkingen 
onderhevig zijn. Tijdschriften worden niet uitgeleend.
De hier gepresenteerde rubriek tijdschriften is verzorgd door 
het VC team Tijdschriften, bestaande uit: Jos Kaldenbach (Duits-
land, Oostenrijk, Zwitserland, Groot-Brittannië, Noord-Ameri-
ka, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland,) Bert Kamp (België, 
Luxemburg, Frankrijk, Italië), Han Hilders (werkvoorbreiding) en 
Rob Dix (Nederland, Scandinavië en coördinator).

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.

Nederland
Aold Hoksebarge, jg. 46, nr. 1,  febr. 2013. F. de Lugt e.a.: Wer-
ken onder een foute burgemeester [Jan Hendrik Oonk, 1943-

45; interview met Rieke 
Best-Otte, Overbeek]; 
W. Rikkers: Haaksber-
genstraat in Oost-Sou-
burg 65 jaar; H. Men-
kehorst: De link naar.. 
[de site http://home.
planet.nl/~awaan/home.
html bevat veel infor-
matie over het Bataaf-
se leger in de periode 
1795-1806]; F. Leferink.: 
Boerenbruiloft in de 
Veldmaat in 1941 [Mi-
chorius, Morssinkhof]; C. 

Waijerdink-Mentink: Kiek toch es: Café ‘n Peeter; H. Slotman: 
De Klokkenluidersfamilie Leussink op erve  Bennink [Wissink, 
Landewé, Wijlens]; F. de Lugt: Mijn geboortehuis: Anneke en 
Nans Grooters; H. ten Berge: Waar komt De Morsboer van-
daan? [Mors, Ulenholt, Hollink]; G.P. Wes: Genealogie: Familie-
naam Bos-Bosch. 

Archievenblad, jg. 117, nr. 1, 2013. Eisen Duurzaam Digitaal De-
pot herzien en aangepast; R. Koops: Afgeschaft maar nog altijd 
actueel. Herdenking van de slavernij in 2013 en 2014; R. Spork: 
2013: Tweehonderd jaar Koninkrijk, drie koningen en een in-
terview met biograaf Dik van der Meulen; F. Tuinstra: 300 jaar 
Vrede van Utrecht; B. Woelderink: Het Nederlands-Russische 
Vriendschapsjaar 2013; R. van der Schans: Een vernietigend 
oordeel over ons papieren erfgoed?; M. van den Besselaar 
e.a.: Archief ‘on the move’: Het RAR-team in ontwikkeling [RA 
Rivierenland].

Burgerzaken & Recht, jg. 20, nr. 1, jan. 2013. E. Boschker, W. 
Sloots: Registratie van het begrip woonplaats: papieren pre-
cisie versus een ingewikkelde praktijk; R. van de Boel, L. Ver-
meer: Adresonderzoek via huisbezoek, samen leren!; F. van 
IJzerloo: Pilot digitale aangifte overlijden; J.C. Tomson: Drie 
kinderen zonder geboorteaktes en de rechter.
Idem, nr. 2, mrt. 2013. A. Zebregs: ‘SIS verandert het CRIB-pro-
ces’. Veiligheidsberaad kiest voor snellere informatie over 
niet-zelfredzame slachtoffers; C. Lekkerkerker: In Holland 
staat mijn huis; of toch niet?; Privacyberichten: Big Brother, 
Big Mac, Big Data; J.C. Tomson: Naamrecht bij onbekende na-
tionaliteit en een praktische oplossing voor de namenreeks; 
Uit het adviesbureau: Overlijden minderjarige [nieuwe rege-
ling van kracht]; Uit de vereniging: Scannen akten van de Bur-
gerlijke Stand [n.a.v. inktvraat in akten]. 

Bussums Historisch Tijdschrift, jg. 29, nr. 1, febr. 2013. K. Oos-
terom: Cornelis van Norren, een ware bouwer [(1850-1935), x 
1911 Alida de Jager, aannemer, mede-oprichter plaatselijke Ge-

reformeerde kerk, politi-
cus en bestuurder]; idem: 
Het stille verzet van Ka-
rel Abma [(1914-1984), 
ambtenaar, belandde 
wegens hulp aan onder-
duikers in Dachau, x 1943 
Jacoba van den Berg (ovl. 
2012)]; H. Jonker: Moord 
in Bussum, 1856 [huisarts 
Pfeiffer vermoord zijn 
vrouw, getuigenverkla-
ringen en hoe het de kin-
deren verging].
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Caledonian Society, jg. 37, nr. 1, mrt. 2013. Y.D. Feikema: De 
Nederlandse tak van de Murrays (FALAHILL) opnieuw be-
keken; Geschiedenis van de natie: De wapenfeiten van Mon-
trose 1644-1645, Charles I (1625-1649); Sean Connery, ‘Being 
A Scot’; S. Young: De Slag bij Largs; The Family Seton [verv.]; 
Clan Monro. 

Devotionalia, jg. 32, nr. 187, febr. 2013. I. de Wijs: Sint-Thérèse 
Couderc (het cenakel, slot); I. Bauwens: Krakow Karmelieten-
kerk O.L. Vrouw van het zand; K. Cornelissen: St. Agnes-de-Je-
sus; J. Gerits: Hernieuwde aandacht voor de martelaren van 
Gorcum; idem: Veronica, de legendarische vrouw uit Jeruza-
lem; idem: Terugblik op Kerstmis: een voortschrijdende profa-
natie; K. Cornelissen: Tiberius, een geneesheilige; E.C.M. Mari-
man: De kruiswegrozenkrans en het kruisgebed; J. Gerits: 150 
jaar geleden werd in Vlaanderen het gilde van Sint-Thomas en 
Sint-Lucas opgericht. 

Genealogisch Erfgoed Magazine, jg. 21, nr. 1, febr. 2013. H.M. 
Lups: Beroepen van vroeger: Strohoedenmaker - Suikermo-

lenaar; D. Kranen: Be-
talen kan altijd nog als 
ik dood ben [Van Ran-
denraedt, Van Waes van 
Kessenich]; M. van der 
Wal: Buitgemaakte acht-
tiende-eeuwse brieven: 
een venster op het (taal)
verleden; J. Boerema: 
Transcript [software 
programma]; J.J.P. Lamo-
re: Antoni van Leeuwen-
hoek [1632-1723]; D. van 
Kranen: Drank maakt 
meer kapot dan je lief is 

[Stolk]; J.W. Koten: Dropbox; D. Kranen: Uit de boekhouding 
van een timmerman [Alard van Voorthuysen en Jacob Alberts, 
1635/46]; C. Claessen: Bijzondere vondsten [Houlard/Hollard].

‘s-Gravendeel, jan. 2013. Golven van herinnering, 60 jaar na de 
watersnood van 1953. H. Maijers: Het onderlopen van de pol-
ders in het oostelijk deel van de Hoeksche Waard; Namenlijst 
slachtoffers in de gemeente Binnenmaas [met leeftijd]; Vrede 
op de aarde van het rampgebied; R. de Grauw-Schouwenburg: 
1 februari 1953: een nacht om nooit meer te vergeten; J. Groe-
neveld: Puttershoek en het water; R. van Hengel-Verdonk: 
Mijn belevenissen tijdens de watersnood; J. Tuk: De waters-
noodramp 1953 door de ogen van een negenjarige; A. Karbaat: 
Een boerenland in de roerige zee; idem: Nazorg en hulp aan de 
slachtoffers; I. van der Hoek-Aardoom: Naar de Molendijk.

Heemtijdinghen, jg. 48, nr. 4, dec. 2012. J.W.C. van Schaik, G.J.A. 
Beerthuizen-van Kooten: Kantelen voor Wulverhorst [Van 
Oudheusden, Kamperdijk, Van Wulven van der Horst, Van Po-
lanen]; J. van Es: Op bezoek bij de directeur van de dakpannen-

fabriek [Knijff]; G. den Engelsman: Boerderij van het jaar 2012 
in Linschoten [Strick, Peletier]; G.J.A. Beerthuizen-van Kooten, 
J.W.C. van Schaik: Magere Hein en Wulverhorst [Peek, Vulto].

Heerlijck Ni-js, nr. 53, dec. 2012. A.J. Reijers: Deelnemers aan 
‘1812’ begraven in Zutphen [Bellefroid, Burchardus]; J.P.G. Luykx: 
Burgemeester Hoogveld snel ingeburgerd in Wehl [(1865-1922), 
in 1914 naar Wehl; exm. Janssen, x Geurtsen; Lanneweer]; G. La-
mers-Wachtendonk: Hubertus Wachtendonk, daar  ben ik trots 
op! [(1893-1976), politieman, x Puts, gezinsblad en stamreeks 5 
gen.]; R. Dane: De bijzondere boswachter als dagloner [H. van 
Ree, aanstelling 1837, in 1847 geëmigreerd]. 

Historisch Geografisch Tijdschrift, jg. 30, nr. 2, 2012. A.P. de Clerk: 
Open voor eb en vloed. Tijhavens in Zeeland; J. Teters: Waddinx-
veen. Ondergang van een veendorp; Boekbesprekingen: K.A.H.W. 
Leenders: Hein Vera ‘Landbouwmethoden en gebruiksrechten 
van de Meijerijse gemene gronden’; R. Rutte: J.C.M. Cox ‘Nieuw 
licht op de stadsrechten in Holland en Zeeland’. 

It Beaken, jg. 73, nr. 3-4, 2011. H. Wagenaar: Liudger, apostel fan 
‘e Friezen?; J. Hoekstra: In bytsje oer gâns. In lytse bydrage ta 
de studzje fan it Fryske kwantifiseardersysteem; D.J. Henstra: 
Kritische kanttekening bij de theorie van Schuur; R. Janssen: 
Fon jelde. Opstellen van D.J. Henstra over middeleeuws Frisia 
[boekbespreking].

Jaarboek Vereniging Heemkunde Ootmarsum 2013. T. Bök-
kers: Stadsmolen Ootmarsum [Bökkers, Waernaer, Scholten, 
van de Eempter, Cappier]; H. Eweg: Kroniek Denekamper-
straat 7, Van boerderij tot zorgcentrum [Brookhuis, Kuks, 
Rikmanspoel]; idem: Ootmarsumse stadsmulder voert een 
proces [Heuver, Voortman]; R. Grimberg: Engels’ tuin. Van hof-
meijers bezit tot woonwijk en park; idem: Gerhard Hendrik 
Engels (1841-1928) het verloren schaap? [vertrokken naar 
Nieuw-Zeeland, ondernemer]; J. Oude Vrielink: Het achterland 
van Ootmarsum. De Postelhoek en de Ottershagen; J. Tenniglo: 
Verhaal boerderij Getkotte te Groot Agelo.

De Kleine Meijerij, jg. 64, nr. 1, 2013. Sj. Traa-van Rijswijk: De boer-
derij van de familie van der Meulen op de voorste Distelberg te 

Helvoirt [Martini, Buys, 
Engel, Wijnandt]; F. Goris: 
De Moergestelse familie 
Vorsterman van Oijen 
[Bles, Bekkers, van Oijen, 
van Tulder]; J. van der Loo: 
De verhalen achter oude 
Udenhoutse briefhoof-
den (4) [Lommers, van de 
Voort, Weijtmans]; P. van 
der Sanden: Nakomelin-
gen van Adriaen Aelbert 
Rutten-van de Sanden (III) 
[corr. en aanv.].
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Idem, nr. 3-4, 2012. H. van der Linden: Oisterwijk en de Eerste 
Wereldoorlog 1914-1918: Belgische vluchtelingen [Hamers, 
Van der Eerden, Van den Oever, Bus]; J. de Bakker: Hoe de 21 
jarige Anthonij Peeters van de Ven uit Haaren in de Tilburgse 
gevangenis belandt.. [aanranding 1707]; F. Kense: Oisterwijk en 
de Lieve Vrouwe Broederschap in Den Bosch [Van Berck]; A. de 
Beer: De charterbank Oisterwijk: een middeleeuws bronnen-
genre op digitale wijze toegankelijk gemaakt.

Kondschap,  jg. 29, nr. 1, mrt. 2013. A. Lassche: Gat van Dierkes 
[turfsteken]; J. Nieuwenhuys: Achter de Leilinden [boerderij 
aan de Oppen Swolle, interview met Grietje ten Napel]; H.D.J. 
Krikke: Bank van Lening in Vollenhove 1702-1780 [Oxenburg, de 
Nijs, Doef, Roos]. 

De Kostersteen, nr. 123, febr. 2013. Th. Michels: De Boswolfa-
briek op Wester-Eng: het complete verhaal [Panhorst, Prins, 
Compagnie]; M. de Vos: Op bezoek bij Kien Stunnenberg [buur-
meisje van de molen, 104 jaar oud]; Red.: Boerderij krijgt oude 
naam terug [‘t Voshol].

Kringblad Historische Kring Bemmel, jg. 23, nr. 1, jan.  2013.R. 
Haegens: Jansen, voor post en vers vlees [stamreeks 5 gen., 
1803-1949]; M. Janssen-van Gelder: Straatnamen in Bemmel, 
Haalderen en Ressen [De Heister]; M. Hermsen-Jansen: Een 
korte cursus genealogie – deel 4; M. Hermsen-Jansen: Van der 
Monde, burgemeesters van Bemmel [3 gen. 1721-1913, uit St. 
Truiden (B); Pansaers, Van Linden, Van Krugten].

Kroniek [Amersfoort], jg. 15, nr. 1, mrt. 2013. L. Breedveld: 
Stadsherstel behoudt Amersfoortse synagoge; H. de Gans: 

De karaf van Simmeren; 
F de Graaff, L. Edelkoort: 
Struikelstenen in Amers-
foort [fam. Gompers]; 
G. Raven: De vrede van 
Utrecht 1713-2013; C. Al-
ders: Vondsten in een 
kerkarchief [NH Gem. 
Leusden, nu ontsloten]; 
A. van der Glas: ‘Voor-
heen De Oude Kalan-
dermolen’ [opgraving 
Utrechtsestraat  30/32; 
Siepman, Siebergh, 
Schouten, Schegget]; 

H. de Boer, M. Wijker: Waar bleven de Amersfoortse honden? 
[17e-eeuwse leerlooierij Achter de Kamp].

Meent (Historisch tijdschrift Rotterdam), jg. 2, nr. 1, mrt. 2013. 
L. van Eck: Kil? Die stad is alles behalve kil; A. Carmiggelt: 
Speelgoed uit de bouwput van het Timmerhuis; Boerenland 
aan de Botersloot; N. Schadee: Hoe groen was Rotterdam?; K. 
Vrijdag: Het echte verhaal over wat er op je bord ligt; W. van 
Giersbergen: Het lanengebied.

Molens, nr. 109, febr. 2013. K. Kleijwegt: De kleuren van een 
molen drukken de tijdgeest uit; B. Hoofs: Willem Bastiaanse is 
trots op ‘zijn museum’; C. van Herpt: Windvang molens De Vis-
scher en De Wilde acceptabel [biotoop succes in Goirle]; J. van 
Dulmen: Molen met plasgoot; Interview met Nico Papineau 
Salm de nieuwe voorzitter van De Hollandsche Molen. 

Nieuwsblad van de Vereniging Oud Lisse, jg. 12, nr. 1, jan. 2013. 
N. Groen: Nogmaals: de overeenkomst tussen Lisse en het 
Vierkant is vuur; R. van der Zaal: Van een nazaat van de tim-
merman-molenmaker [Van der Zaal, Marseille]; B. van der 
Zaal: Verhaal achter de glasplaten uit 1989; M.  van Bourgon-
diën: Beroepen uit het kohier van het familiegeld uit 1674; 
Kwartierstaat Moolenaar [-, Marseille, Van der Zaal, Hagen]; 
A. van der Tang: Familiegeschiedenis (12); D. Floorijp: Hoe een 
uitgaansdag in 1845 tragisch eindigde [Barnhoorn, Van Riek, 
Koopmanschap]. 

Old Ni-js, jg. 30, nr. 83, dec. 2012. Themanummer middenstand 
in de gemeente Bergh per dorp in 1962 en 2012. A. Kersten: Aze-
wijn; A. Peters: Beek; A. Kersten: Braamt; R. Esselink-Mijnen: 
‘s-Heerenberg; A. Peters, J. Meurs: Kilder; W. Bronkhorst: Stok-
kum; O. Engelbarts e.a.: Zeddam. 

Ons Charlois, jg. 20, nr. 1, 2013. M. Bosch: De buurtwinkels in 
Pendrecht; De watersnoodramp 1953 in Rotterdam Zuid; Ver-
dwenen Brabantse dorp na drie decennia nog springlevend; 
M. Willems: Charlois tijdens de Tweede Wereldoorlog (9); C.A. 
Oosthoek: ‘Bonn & Mees’ 1888-2013 (125 jaar), Deel 2 - De werf 
Maashaven.

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonder-
zoek, jg. 30, nr. 1, 2013. B.G. Klein Wassink, J. Hiddink: Familie 
Klein Wassink uit Varssel [5 gen., 1737-1895; Leemreijs, Men-
nink, Waarle]; H.J. Tiessink e.a.: De kwartier(staat) Robert 
Tiessink [verv.]; G.H. Luiting: Het erve Loitink te Winterswijk 
[verv.]; F.J. Voorhorst: De voorouders van Hendrick Duijtsen 
[aanv.]; J. Bornebroek: Erve Egberman; G. Stokreef-Braakman: 
De noabers van Blauwhand in Oolde [Landeweer, Koppel, Don-
dertman]; Aanv. en corr. Kwartierstaat Hendrika Hukker [OTGB 
12.148] en Genealogie Willem Eggink [OTGB 12.110, 12.144]; 

E.A.M. Claassen: Een 
merkwaardige procedu-
re [17e eeuw; Hackfort, 
Noortwijck].
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Oud-Castricum Jaarboek, nr. 35, 2012. N. Kaan: Van Kinoma-
tegraaf tot Corso [Res, Bettink, Zonneveld]; S. Zuurbier: Het 
gemeentebestuur van Castricum tussen twee fusies: de fusie 
met Bakkum in 1812 en en de fusie met Limmen en Akersloot 
in 2002 [verv.]; W. Hespe: Een stoomtram door Castricum; H. 
Boot, A. Bron: De melkboeren in ons dorp [Brakenhof, Kaan-
dorp, Tervoort]; E. Mooij: Wie was … Geertje ten Wolde-Mooij 
[1871-1953, exm. Strooker]; P. Blom: Begraven in Castricum; S. 
Zuurbier: Tweehonderd jaar geleden einde gemeente Bak-
kum; N. Kaan: De Brabantse Landbouw was eens de grootste 
boerderij van Castricum; S. Zuurbier: De Castricumse familie 
… Hogenstijn [uit Zolchow (Pruissen), 9 gen., ca. 1680-heden; 
Eekhart, Van der Wal, Oostermeijer].

Oud-Wageningen, jg. 41, nr. 1, febr. 2013. T. Jansen: Wageningen 
en de geschiedenis van Villa Sanders [interview met Robert 
Best]; G. Olinga: Groeten uit Wageningen (6) [verv.]; A.C. Zeven: 
Zware stormschade te Wageningen op 22 juli 1674 (oude stijl); 
idem: Uit het gemeentearchief [Van Setten, Van der Smagt, 
Van der Bleijck, Oortwijn].

Rotterdams Jaarboekje 2012. In memoriam [Berghuijs, Cordia, 
Dura, Japikse, de Monchy, Moulijn, Noordijk, Renting, van Schaick, 

Storm, Wormmeester; 
alle met biografische in-
formatie]; R.J.W.M. Brand: 
‘De kamers op dit schip 
zijn  wel driemaal zoo 
groot als de salon bij ons 
thuis’ [George Reuchlin, 
Rotterdammer aan boord 
Titanic]; S.C.P.J. Go: Van 
goede en quade tijdinge: 
de Rotterdamse zee-
verzekeringsmarkt in de 
zeventiende tot en met 

de negentiende eeuw [Van Lis, Huisenbeert, Hennekijn, Baelde, 
Mees]; G.Chr. Kok: Vijftig jaar J.E. Jurriaanse Stichting; J. Rijlaars-
dam: De familie getrouw: De inzet van Elie van Rijckevorsel voor 
het Rotterdams onderwijs [exm. Schmidt (1821-1893); Muller, Van 
Staveren]; A. van der Velden: Over het oude Luxor [Bollongino].

Het Schokker Erf, nr. 82,  jan. 2013. W. Veer: Nest en net; B. 
Klappe: Gewond in Franse dienst [Louwe Theunis de Jong, 
*1775, x Buter]; idem: De zee geeft, de zee neemt (2) [8 slacht-
offers, met bijzonderheden; Sul, Coridon]; idem: De fotogalerij 
[Goosen-Ruiten]; idem: Ingeslagen ruiten bij Seidel [1827]. 

Stad & Ambt Almelo, jg. 21, nr. 1, 2013. J. van Selm: Van Wulf-
ften Palthe en de Sprengenberg; J. van Kooij: De Mendes is 
historie [verdwenen straat; Mendes da Costa]; A. Holterman: 
Mooie jaren als perronkelner op het Almelose station; H. Holt-
mann: Wat in ‘t vat zit verzoert neet [Pieperiet, Dikkers, Heu-
ker]; G. Brouwer: Feestend Almelo kreeg een ‘zeeverbinding’; 
Stadshistoricus Gerard Vloedbeld (93) overleden. 

De Stamboom, jg. 15, nr. 1, mrt. 2013. Kwartierstaat Jan Kwan-
tes [verv., restant gen. VIII]; Serie Sliedrecht 1716-1810 [deel 24, 
overzicht inhoud]; Uit de archieven [openbare verkoping; Ver-
heul, Slagter, Hoffman, Boer].

Tussen de Voorn en Loevestein, jg. 48. nr. 147, dec. 2012. R. 
Poorter: Werk aan de Waal: aangewonnen gronden en afge-
graven waarden [met kaarten; Piek, Verzijl]; B. van Helvoort: 
Franse vluchtelingen in Ammerzoden [Vertray, Trienekens]; T. 
Blom: Het Sterrenbos bij Nederhemert [Scriba, Van Ommeren, 
Roseboom]. 

Urker Volksleven, jg. 39, nr. 6, jan. 2013. A. Scheffer: Urker 
winkeltjes [Romkes, Post, Weerstand, Dubbele]; M. Bakker 

(†): Want ons hart was 
brandende in ons.. [reis-
beschrijving van Wor-
merveer naar Urk op 24 
dec. 1920]; Een kerkelijk 
examen [schooljuf Jan-
tje Ras over haar huwe-
lijk met de RK Johannes 
Mattheus Penders]; Quo-
tisatiecohier uit 1808 [51 
namen].

De Zandloper, jg. 41, nr. 
1, febr. 2013. F. van Oort, 
A.A. Bonnema: Geschie-

denis van het landgoed ‘Planken Wambuis’ [Van Scherpenzeel 
gen. Palick, Van Dorth, Van Arnhem, Torck]; J. Kijlstra: De door-
braak van de Rijndijk in 1855 en de gevolgen voor de spoorlijn 
bij De Klomp; D. Kranen: Kindermishandeling [voorval uit 1713].

Familiebladen
De Dobbelbeker, jg. 42, nr. 4, 2012. Op zoek naar Dedobbeleer 
in Sint-Kwintens-Lennik; Een nieuwe stamvader voor tak 63; 
idem voor tak 67, start ook in Sint-Kwintens-Lennik; Alweer 
een genealogisch raadsel opgelost [Noord-Brabantse familie 
Dobbelaere hoort bij tak 51/21; nieuw overzicht 7 gen., 1724-
1954].

De Engelenbrug, jg. 15, nr. 31, mrt. 2013. Problemen met de er-
fenis van Anna Maria van Engelenburg-Gaasbeek [1898]; Fami-
lieportret: Jacobus Nicolaas van Engelenburg, deurwaarder 
te Rotterdam [(1884-1966), exm. Vijlbrief, x 1911 H.A. Boxman, 
exm. van Duijl]. 
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Familiegemeenschap 
Ter Laeck, 69e jaar-
boekje 2013. Archivalia 
en archief [Jan ter Laak, 
molenaar te Didam 1826, 
stamboom 9 gen., ca. 
1590-1918; Thuis, Rozen-
daal, van der Grinten]; J.P. 
Terlaak: Figuren en kleu-
ren op het familiewapen.

Idema, nr. 49, dec. 2012. A.A. Idema: Kerkenraad in Appinge-
dam doet boekje open [onwelgevallige gebeurtenissen met 
Idema’s]; I. Schout-De Waal: Idema’s en de VOC; idem: Een 
bijzondere advertentie [Groothoff x Idema, Holzschuher von 
Harrlach]; Correcties en aanvullingen op familieboek 2006.

Omdat mijn naam Vermant is, jg. 19, nr. 36, dec. 2012. Het Land 
van Rijen (slot) [het Markgraafschap Antwerpen, de markgra-
ven, beschrijving gebied]; Kwartierstatenboek van de aanver-
wante families [Boey, Van den Bosch, Brits]; De Vos. Een land-
bouwersgeslacht te Aartselaar [7 gen., 1516-1787].

België
Het Land van Nevele, jg. 44, 2013-1. A. Bollaert: Twee broers, 
twee naties, één vaderland [Theofiel, geëmigreerd naar Ame-
rika, en Cyriel Lievens vochten beiden in de Eerste Wereldoor-
log]; P. Huys: Advertenties betreffende de dorpen in het Land 
van Nevele, gepubliceerd in de ´Gazette van Gendt´ 1772-1791 
[veelal verkopingen van onroerend goed]; J. Luyssaert: Hekken 
in de Vrijheid van Nevele taalkundig bekeken; A. Bollaert : Riet-
gaverstede bestaat 50 jaar [heemkundig museum te Nevele]; 
idem: Mensen van toen, de gestichte diensten in de St.-Lau-
rentiuskerk van Poesele, een verdwenen stukje lokale kerkge-
schiedenis [bisschop van Gent beëindigde in 2012 het celebre-
ren van missen vanwege 17 eeuwigdurende stichtingen uit de 
periode 1624 tot 1911, biografische gegevens van de stichters; 
Vercauteren, Vander Plaetsen, De Clercq, De Mulder].

Limburg. Het oude land van Loon, jg. 91, 2012-1. R. Nijssen: Een 
nachtwacht in Bree in 1764: de stadts tuyters oft klepperman-
nen; Zoeken in collecties van het stadsarchief van Sint-Trui-
den [on line via www.pallas.be/sast/wp.htm]; L. van de Sijpe: 
Briefwisseling aan Juliaan Melchior voor zijn studie De Teu-
ten, Hasselt, 1915 [Teuten waren rondreizende handelaren of 
ambachtslieden, veelal uit de Kempen]; R. Nijssen: Een ordon-
nantie van de stadsmagistraat van Beringen op het jaarlijks on-
derhoud van de wegen, 10 juni 1727; B. Mersch: Archief van het 
Rooms-Katholiek Burgerlijk Weeshuis van Maaseik [archiefin-
ventaris]; Th. Coun: Loon, Loonser, Loonst [het graafschap Loon 

werd in 1366 ingelijfd bij het prinsbisdom Luik, relaties tussen 
de heerlijkheid Neerharen en Loon/Luik; met schema Pieters-
heim, Dobbelstein, Mohr van Waldt].

Idem, 2012-2. R. Nijssen: Heren en heerlijkheden in het rechts-
gebied van de Buitenbank van Bilzen, 14e–18e eeuw [de Bui-
tenbank van Bilzen was één van de drie Loonse oppergerech-
ten, veel heerlijkheden die aanvankelijk tot het domein van 
de ’Bisschoppelijke Tafel’ behoorden, werden in de 17e en 18e 
eeuw verpand aan particulieren; zo werd de heerlijkheid Veld-
wezelt en Kesselt in 1680 verpand aan Antoon Vaes, burger 
van Maastricht en in 1698 aan Andreas van Buren, ontvanger 
van de Luikse rekenkamer in Maastricht]; J. Evers: Engelenhof 
of de Engelse Hof op de Engstegen in Zonhoven [boerderij al 
vermeld in 1450, sinds 1844 achtereenvolgens in bezit van de 
families Vos, Reynders en Hendrikx]; J. Van der Eycken: Adel 
in het graafschap Loon, een methodologische benadering [be-
schrijving van het onderzoek naar de rol van de adel vòòr en 
vooral na de inlijving bij Luik in 1366].

Idem, 2012-3. R. Nijssen: Een lering van de schout en schepe-
nen van Spalbeek voor de meier van Donk, 1450 [oorkonde van 
schout Goyvert Claes, mede gezegeld door schepen Willem 
vanden Venne]; idem: De aanstellingsbrief voor Philips van 
Mettecoven, geldwisselaar in Sint-Truiden, 1540;  T. Waege-
man: De heren van Millen en hun kasteel (1) [donjon later wa-
terburcht te Millen; vererving van deze Loonse sterkte nabij 
Tongeren in de geslachten Proest van Millen, Guigoven,  Duras 

van Ordinghen en Berlo; 
bouwkundige beschrij-
ving van de burcht; he-
laas geen kaartje en geen 
genealogisch schema]; 
R. Nijssen: Een politiere-
gelement in Beringen, 11 
maart 1727; idem: De bo-
termarkt van Bree, 1746; 
idem: De aanstelling 
van een nieuwe stadts-
dienaer in Bergloon in 
1695 [Jan Cox Remeijs 
soon].

De Mechelse Genealoog, jg. 37, mrt.-apr. 2013. J.M. Debois: Om-
trent het grafzerk van Jan Van der Laen in de St.Romboutska-
thedraal te Mechelen [uit een oorspronkelijk Haarlemse fami-
lie; exm. De Huyter, x Anna de Cymon exm. Almeras; de auteur 
raadpleegde publikaties van Thierry de Bye-Dólleman maar 
geeft geen referenties: Van de Poel, Bouchout]; M. Alcide: Cri-
minaliteit te Mechelen op het einde van het Ancien Régime (2): 
aanklachten en vonnissen voor de periode 1789-1795.

Idem, jg. 37, mei.-juni 2013. J.M. Debois: Omtrent het graf-
zerk van Jan Van der Laen in de St. Romboutskathedraal te 
Mechelen (verv.) [6 gen. nazaten van  Jan x Anne de Cymon; 
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Liauckema, van Ewsum, van Asbeck]; L. Vervloet: Kranten-
berichten uit Duffel [op 29 okt. 1913 overleed Maria There-
sia Vleminx, bekend als Moederken Diddens, 108 jaar oud]. 

Le Parchemin, jg. 77, nr. 402bis, nov.-dec. 2012. B. D’hoore: In-
ventaire des archives de l’union familiale de Brouwer [uit Brug-
ge, familiearchief overgedragen aan het Office Généalogique 
et Héraldique de Belgique; ook aanverwante families Desclée, 
Van der Ghote, Muûls, Van Vossem].

Idem, nr. 403, jan.-feb. 2013. B. d´Ursel: Princes en Belgique, 
Looz-Corswarem et Corswarem-Looz 1734 [gefingeerde af-
stamming van de graven van Looz/Loon; stamreeks begint met 
Robert van Corswarem, ministeriaal van de graaf van Loon, 
vermeld 1213-1220; stamreeks stopt bij de in 1822 overleden 
5e hertog, maar het geslacht bloeit nog; Charles Louis †1784 
mocht zich à titre personnel prins noemen; in een noot een 
korte stamreeks van de aangehuwde Marie Hamilton †1701, 
niet van Britse afkomst en haar moeder was geen Staël von 
Holstein , zoals de Europäische Stammtafeln vermelden, maar 
Marguerite Stals]; Th. d´Orjo: Les Walcourt (verv.): Les Orgeos 
dinantais [heren van Givonne, 14e en 15e eeuw]; H. Douxchamps: 
Le Grand-duc héritier Guillaume de Luxembourg et la comtes-
se Stéphanie de Lannoy, comment sont-ils cousins [afstam-
ming van de hertog van Arenberg]; J. Fosse, E. Berger: Philip-
pe-Antoine Lamquet (1705-1769) et sa famille de la campagne à 
la ville, de la classe rurale à la bourgeoisie (verv.) [biografie van 
Philippe-Antoine].

Idem, nr. 404, mrt.-april 2013. M. Belvaux: Six cartes généalo-
giques de chanoinesses de la famillle d’Oyenbrugge et les huit 
quartiers de Marguerite d’Oyenbrugge de Duras, chanoinesse 
d’Andenne en 1669 [d’Oyenbrugge, Merode, Quarré, Créhen]; G. 
de Failly: Un jeton de 1692 aux armes du gouverneur de Namur 
ou les ravages de l’impôt du sang sous Louis XIV [penning met 
wapen van Louis de Guiscard, Frans gouverneur van Namen, 
geslagen na inneming van de stad door Lodewijk XIV; tijdens 
het beleg van Namen sneuvelde Charles François uit de familie 
de Failly, een geslacht dat bijna uitstierf door  het oorlogsge-
weld onder Lodewijk XIV, genealogische gegevens van deze 
edelman en zijn kinderen; von Schauwenburg, de Gorcey, de 
Reumont]; B. d’Ursel: Princes en Belgique, Melun, Prince d’Epi-
noy 1545 [stamreeks 17 gen. 12e-18e eeuw]; O. Lisein: Saint 
Amadour: Une ascendance bretonne de la famille de Dongel-
berg de Longchamps [uit de wapens op de grafsteen van een 
een kleinzoon van Raes van Dongelberg †1512 en Françoise de 
Saint Amadour, blijkt dat Françoise een dochter was uit het 
huwelijk van (Guy de) St. Amadour (Jacquette de) Malestroit]; 
Questions et Réponses: genealogieën Van Dievoet/Vandive 
[17e-18e eeuw] en Sibuet [18e-20e eeuw].

Duitsland
Archiv für Familiengeschichtsforschung, jg. 16, Heft 4, 2012. 
G. Rauschenbach: Die Familiengeschichte der Rauschen-

bachs in Russland [7 
gen., 1766-1991; Liebig, 
Kalert, Bauer, Hämmer-
ling, Leonowa]; H. Leube: 
Schlimbach- Schlüm-
bach. Skizze einer thü-
r i n g i s c h - f rä n ki s c h e n 
Pfarrer- und Offiziersfa-
milie [verv.; Tanngris/
Dannegries. Neumay-
er, von Gmelin, Drexel, 
Werner]; L. von Lehsten, 
G. Seibold: Adam Maxi-
milian Freiherr von Ow 
und seine Ahnenprobe 

[von Liebenstein, von Wernau, Wachendorf, von Haunsperg, 
Felldorf, von Hornstein]; R. Harrel: Lucas Cranach, wen hast du 
hier gemalt? [1514; von Hoym?, wapenraadsel].

Archiv ostdeutscher Familienforscher - AGoFF, Bd. 20, 2012. 
H. Czaya: Czaja (Czaya, Czala) aus dem Kirchspiel Sierakowitz 
im Kreis Karthaus (Westpreußen) [Kaminski, Brzeski, Garcki, 
Marcinski]; P. Grützner: Grützner aus Jauernig im Herzogtum 
Neisse (Schlesien) [Grözner, Göhr, Sartor, Fridtlath, Ahnenlis-
te Poseck en Hellwig]; V. Grünenwald: Hackenbeck aus Daber 
im Kreis Naugard (Pommern) [Grenzko, Keilpflug, Rehfeld, 
Wolfgram]; E. Chwieralski: Himmel aus Kostenthal im Kreis 
Cosel (Oberschlesien) [Juchin, Frenzel, Weihrauch, Xiejzik, 
Ziebis]; idem: Skalnik (Skalnig) aus Nassiedel im Kreis Leob-
schütz (Oberschlesien); G. Matzke: Matzke aus dem Kreis Frie-
deberg (Neumark) [Vogel, Kelm, Werner, Ratthey]; M. Richau: 
AL (=Ahnenlisten) Horst Gieke und Hildegard Henschel; idem: 
AL Martha Kolodziej geb. Gamroth [Schlesien; Bieniak, Sowa]; 
idem: AL Werner Korth; E. Allers: AL Geschwister Romanow-
ski; idem: AL Ulrich Schwarz; P. Bahl: Die Trauungen im ältes-
ten Kirchenbuch von Diedersdorf in Landsberg/Warthe (Neu-
mark) 1731-1825 [= Dzieduszyce; integraal afschrift]; H. Dolezal: 
Schlesier an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien 
1752-1938 [van Aberle t/m Zips]; M. Kwalo: Trauregister der 
evangelische Kirche zu Ischdaggen im Kreis Gumbinnen (Ost-
preußen), Teil 2:1771-1791 [integraal]; B. Malik: Das Bürgerbuch 
der Stadt Leschnitz (Oberschlesien) 1835-1850 [233 namen]; G. 
König: Das Trauregister von Roschischtsche (Wolhynien) 1892 
[integrale vertaling uit het Russisch; uitgebreid]; W. Reichertz: 
Bürgerliche Zöglinge aus den Provinzen Ost- und Westpreu-
ßen sowie Posen an der Klosterschule zu Roßleben 1786-1914 
[Bandelow t/m Willenbücher].

Archivar, jg. 66, Heft 1, febr. 2013. T. Kluttig: Die ‘Deutsche 
Zentralstelle für Genealogie’ in Leipzig. Mythos und Realität 
[lijkpredicaties, Joodse gegevens]; K. Marx-Jaskulski: Das 
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Personenstandsarchiv Hessen; A. Metz: Scan und Weg? Über-
legungen zum Archivischen Umgang mit gescannten Bauauf-
sichtsakten; A. Friedman, W. Müller: Aktuelle Informationen 
zum Archivwesen in Weißrussland und neue Perspektiven für 
die deutsche Forschung; A. Haberditzel: Sicherer Umgang mit 
Schimmel und Staub.

Brandenburgische Genealogische Nachrichten, jg. 8, Heft 1, 
2013. U. Morschka: Dorfordnung von Golzig (1704) [22 veror-
deningen]; U.H. Wehner: Lebenschronik von August Schmidt, 
Oberpostschaffner in Potsdam [Nühse, Klünner, Hallmann, 
Sommer]; I. Biermann-Volke: Ellas Briefe [Rinow, Volkwein].

Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblätter, 
jg. 38, nr. 146, dec. 2012. G. Junkers: Neue Datenbank des Un-
garischen Staatsarchivs [Steuer- und Konskriptionslisten für 
Ungarn en KB’s van bisdom Györ (=Raab) na Kalocsa ook op 
internet: http://193.224.149.8/adatbazisokol/]; N. Türk: Altrich 
– Wien – Billed. Die Genealogie des Banater Einwanderers 
Caspar Hahn im Spiegel westdeutscher und Banater Quellen 
[Haan, Krieger, Adeler, Ballmann, Dörres, Faj, Theiss].

Emsländische und Bentheimer Familienforschung, Heft 117, 
Bd. 23, nov. 2012. L. Remling: Familienforschung und Konfes-

sion - Leichenpredigten 
und Totenzettel als ge-
nealogische Quelle; L. 
Lemmen: Geert Albers 
[1790-1871; soldaat van 
Napoleon; naar Gro-
ningen en Amerika]; M. 
Fickers: Alte Amtsblät-
ter ausgewertet [met 
webadressen]; B. Sla-
gelamber: Ahnenliste 
Slagelambers [7 gen., 
vroeger Scholten; Veelt-
man, Ölerink, Walkotte, 
Rolevinck]; D. Wiarda: 

Auszug aus der Schulchronik der Schulgemeinde Gölenkamp; 
S. Schenke: Nur mit Geleitbrief zum Lingener Markt [in 1401].
Idem, Heft 118, jan. 2013. K.-L. Galle: 450 jaar Heidelberger Kate-
chismus; L. Janke: Die vergessenen Friedhöfe von Cwaliny und Ja-
kuby; D. Wiarda: Niemand keerde terug [synagoge Ootmarsum; 
Dusseldorp, ten Brink]; H. Voort: Die letzten v. Stampa auf Haus 
Schulenburg bei Veldhausen [met wapens Laer, v. Coeverden, 
van Schuylenborg]; R. Cloppenburg: Katholische Familienfor-
schungsstelle Meppen [met overzicht kerkboeken bisdom Os-
nabrück]; Auf den Spuren der Auswanderer [USA]; verkoop 6000 
oude boeken in Stralsund; Niedergrafschaft in W.O. I; H. Titz: 
Herinneringen aan Otto Leege aus Uelsen; H. Lensing: Schnaps-
konsum in der Grafschaft Bentheim um 1900 [Damaschke, Bom-
fleur]; H.-J. Schmidt: Graf Arnold II führte 1588 den Heidelber-
ger Katechismus ein; H. Baarlink, G. Plasger: Gedenken an das 
Sterben von Meindert Hermelink [1820-1880; Hinken, Bartels].

Familie und Geschichte, jg. 21, Heft 4, okt.-dec. 2012. K. Kno-
the: Die ersten Spiegel. Zu den Ursprüngen eines sächsischen 
Landadelgeschlechts [uit Rudelsburg, Meißen e.o]; F. Heinzig:  
Heinzig-Stammliste als Erweiterung zur Richter-Stammliste 
[13 gen. 1588-1941; Fiedler, Künrich, Heroldt, Rieger]; W. Rei-
chertz: ..die andere Seite einer schönen Fassade.. Gefallen 
fürs Vaterland. Leipziger Thomasschüler im Ersten Weltkrieg 
[verv.; Gehring  t/m Kitzing); C. Kirchner: Mitteldeutsche in Ohr-
druf 1563 bis 1605 [verv.; plaatsen Haarhausen t/m Legefeld]; 
G. Reuter: Werden und Vergehen der sächsischen Kaufmanns-
familie Lamsbach [7 gen., <1748-1966; Hanstein, Schepeler, He-
ring, Drechsel]; Nachruf Heinz Seidel (1915-2012).

Familienkundliches Jahrbuch Schleswig-Holstein, jg. 51, 2012. 
U. Rosendahl: Stammliste Asmus Pries [Schomaker, Theden]; 
H. Depenbrock-Hansen: Das dänische Namensrecht am Bei-
spiel meiner Vorfahren [veel patronymen, Nicolaisen]; H. Kuhn: 
Die Vorfahren und das Leben des Georg Green (1636-1691) aus 
Holstein, Professor in Wittenberg und Hofprediger in Dresden 
[Osterdorff, Magen, Mynsicht, Lucius]; R. Witt: ‘Herzog Johann 
der Jüngere’ Der Erbauer des Schlosses Glücksburg [1545-
1622]; W.G.C. Schmidt: Die dänische Schifferfamilie Frelsen in 
Flensburg und Eckernförde [Willich, Classen].

Genealogie. Deutsche Zeitschrift für Familienkunde, jg. 61, 
Heft 4, okt.-dec. 2012. D. Weissleder: Grenzen in Genealogie 
und Heraldik [impressies van Maastricht]; idem: Die Strate-
giewerkstatt der DAGV; G. Kruse: Die ersten Leinenhändler 
Torkuhl in Lübeck [familiebedrijf; Wosien, Wettering, Voss]; 
H. Stoyan: Ratschläge für Forschungen in Ulm aus dem Jah-
re 1950; H.-C. Sarnighausen: Braunschweig-Lüneburgische 
und kurhannoversche Amtsjuristen des 18. Jahrhunderts mit 

ihren Familien in ausge-
wählten Amtsbezirken 
[verv., in Lemförde bei 
Diepholz: Cordemann, 
Voss, Strube, Meyer, v.d. 
Bussche, v.d. Decken, 
Wyneken]; M.J. Kraus, A. 
Hemprich: Ahnenliste 
und Lebenslauf des Gre-
gor Thomas von Ziegler, 
Bischof von Linz/Ober-
österreich [1770-1852; 
Kiederle, Wiedemann, Fi-
scher, Breg/Brey, Hamp].

Der Herold, Neue Folge, jg. 55, Heft 4, 2012. L. Müller-West-
phal: Echte und scheinbare Missfarbigkeit von Wappen [von 
Ysenburg, de Fontana]; H. Fischer: ‘.ein mit dem ganzen Welt-
handel so innigst verwebtes Phaenomen’ [muntvondst van Le-
debur en Humboldt]; A. Hoffmann: Kommunale Wappenschau 
[gemeentewapens]; Wie Legenden entstehen - Hammer und 
Sichel in der DDR.
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Hessische Familienkunde, Heft 4, 2012. V. Bratfisch: Jost 
Stumpf von Alsfeld und seine Familie [Beilstein, Kümpel, 
Bücking]; K.-H. Jungermann, H. Reitz: Einwohnerliste Müm-
ling-Grumbach 1790 [Heusel, Daum, Hofferbert, Rummel, 
Stockert, Willemann]; D. Uhlich: Sterbedaten der Wallonen in 
Frankfurt am Main 1575 bis 1635 [uit de Nederlanden: Bürger, 
Heuss, Peters, de Nouille, Charon, de Bary, de Foß/Vos]; G. 
Wiechert: Die evangelischen Pfarrer von Sulzbach am Taun-
us nach der Reformation [Bleichenbach gen. Detelbach, Bin-
genheim(er), Nesen, Canter uit Groningen, Hannappel]; L. von 
Lehsten: Marion Wächter verstorben [kwartierstaat; Damas-
ky, Höfer, Reuter].
Idem, Bd. 34: Index 2011. 

Hugenotten, jg. 77, nr. 1, 2013. Schwerpunktthema: A. Flick: 450 
Jahre Heidelberger  Katechismus; J. Dessel: Hermann von Ro-
ques, der Wiederentdecker des Heidelberger Katechismus für 
Hessen-Kassel [genealogie; de Maumont, Scheffer, Pfeiffer, 
Holzapfel]; A. Flick: Th. Hugues: Erbauliche und belehrende Be-
trachtungen über das Gebet des Herrn. Erbauungsbüchlein für 
christliche Leser, Celle 1832 [Reupsch]; idem: Wie wir erfahren, 
weist auch Heidelberg neben Mannheim eine stattliche Grup-
pe von Hugenotten-Nachfahren auf [Heidelberger Hugenot-
tentag 1957]; W. Straßmann: Wie kauft man in Frankreich einen 
Heidelberger Katechismus?; J. Peters: Die Gesellschaftsord-
nung des Johannes Althuisius und die Verwaltung der Erlanger 
Hugenottengemeinde [1563-1638]; B. H. Bonkhoff: Hugenot-
ten-Saugröhre entdeckt [zilveren pipet voor edelen om niet 
met het plebs uit dezelfde kelk te hoeven drinken].

Mindener Beiträge, Bd. 31, nov. 2012.  A. Herzig: Jüdisches Le-
ben in Minden und Petershagen. Von der Aufklärung zur Eman-
zipation der jüdischen Minderheit in Westfalen im 19. Jahrhun-
dert [helder overzicht; Gerson, Romberg, Hanf]; Minden in der 
deutsch-jüdischen Geschichte [Meyer, Edler, Jacobi, Boas]; 
Das Sozialprofil der jüdischen Bürger von Minden im Über-
gang vom 18. zum 19. Jahrhundert [Wolff, Wolffers, Lilienthal]; 
Jüdische geschichte in Petershagen [Block, Mendel]; Zeittafel 
der Entwicklung des jüdischen Ensembles in Petershagen ab 
dem Jahr 1945; Brandstifte im Biedermeier-Antisemitismus 
im Vormärz; Adolf Stoecker und seine Politik im Mindener 

Raum im ausgehenden 
19. Jahrhundert [Kleine, 
von der Goltz]; Abraham 
Jacobi und sein demo-
kratisches Selbstver-
ständnis [Kinkel, Schurz, 
Bürgers, Kugelmann, 
Miquel, von Schlotheim].

Mitteilungen der West-
deutschen Gesellschaft 
für Familienkunde, Jg. 
101, Heft 1, 2013. H.-F. 
Kartenbender: Familie 

Kartenbender [Kartenbinder] kam vor 500 Jahren aus Gangelt 
[des Mans, Schmitz, Mäßen, Schloßmechers, Martinstein]; H. 
Lohausen: Lorenz Cantador und die Paten des Cantador-Clans 
[Küpper, Rettig, Coustoll, Farina]; A.R. Baumgarten: Neue Er-
kenntnisse zur Orgelbauerfamilie Stumm [Laux, Schmidt, 
Hasselbach, Allmacher]. 

Oldenburgische Familienkunde, jg. 54, 2012. W. Meiners: Jü-
dische Existenz- und Familiengründungen im nordwestlichen 
Niedersachsen um 1800 [Aaron Welsbergaus Oberfranken, 
*1769; Ezechiel Abrahamaus Amsterdam, *1765; Levi und Mo-
ses Mendels [Mendelsohn]; S. Bosse: Uneheliche Geburten 
im Kirchspiel Huntlosen zwischen 1699 und 1799 [34 gevallen; 
Böhrlings, Eßmanns, Preen, Garmes, Stüvens, Künnemanns, 
Lüdeken]; J. Schrape: Unzuchtsbrüche bringen Geld in die Kas-
sen [al vanaf 1590 bestraft; ruim 500 daders tussen 1640-1811: 
Dagerath, Oltmann, Wragge, Ridder, Hasewinkel, Grothusen, 
Lüschen]; D. Rüdebusch: Johann Lahmann - Bürgermeister in 
schwerer Zeit [1883-1936, anti-Nazi; Hagestedt, Braye]; H.H. 
Francksen: Butjadinger Kirchenbücher als heimatkundliche 
Quellen [Clessius, Höpings; ook uit Langwarden]; H. Wübben-
horst: Landbuch der Strückhauser V [1656, Mannzahlregister 
en heerdiensten, veel bijzonderheden; Hennings, Meynardus, 
Timmerman, Büsing]; A. Harich-Golzwarden: Ein fiktives Ge-
spräch mit meinen Vorfahren Johannes Vollers, zu Hasbergen, 
im Jahre 2011 [1603-1671; Hoes, Bödeker, Weihausen, Wenke]; J. 
Schrape: Die französischen Zivilstandregister [BS geboorte, 
huwelijk en overlijden 1811-1814 van 92 gemeenten; honderden 
namen uit Hatten, Dötlingen, Wardenburg en Hude].

Pfälzisch-Rheinische Familienkunde, jg. 61, Heft 8, 2013. G. 
Bönnen: Möglichkeiten der Nützung kommunaler Archive in 
Rheinhessen und der Pfalz [Goldmann, von Dalberg, Matheis]; 
W. Esser: Einbürgerungen in Kandel 19. Jahrhundert [1816-1846; 
von Erlenbach, Brodbeck, Schaller, Fritsch, Barth]; F.W. Woll-
mershäuser: Die ältesten Protokolle des kurpfälzischen Regie-
rungsrats (1649-1652) [veel dienaren, honderden namen; Ste-
cher, Zürner, Vieren]; B. Kukatzki: ‘A leurs camarades morts sur le 
champ d’honneur’. Pfälzische Napoleonsveteranen weihten 1851 
Denkmal in Grünstadt ein [118 pers. uit Albsheim t/m Weisen-
heim; Heiser, Stocke, Simon, Berger, Gauck, Hauck, Kalmann].

Sächsische Heimatblätter, jg. 58, Heft 4, 2012. H. Marx: Trau-
gott Leberecht Pochmanns Wohnungen in Dresden [1762-
1830; Orffallin]; G-H. Vogel: Persönliche Erinnerungen an Ru-
dolf Nehmer [kunstschilder]; F. Schmidt: Spätmittelalterliche 
Wandritzungen auf Schloss Rochlitz; B. Böhm: 100 Jahre Säch-
sisches Krankenhaus Arnsdorf ; A. Peschel: Aus dem Leben von 
Oskar Seyffert (1862-1940) [historicus]; H. Bauer: Zwischen Al-
tar und Archiv - Leo Bönhoff zum 140. Geburtstag; H. Doufflet 
e.a.: Sächsischer Geologischer Dienst – seit Jahren in Freiberg 
[Credner, Pietzsch, Torke]; B. Gerischer: Hartmut Böttcher - ein 
vogtländischer Lehrer im Dienst der Wissenschaft [Seydel, 
Schönrich]; H. Kaden: Zur ‘Erfindung’ des Begriffs ‘Nachhaltig-
keit’ - eine Quellenanalyse.
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Zeitschrift für Ostdeutsche  Familiengeschichte, jg. 60, Heft 
4, 2012. T. Ronge: Genealogische Notizen zur Familie Ronge 
aus Winsdorf, Kreis Neisse in Oberschlesien. Mit Hinweisen 
auf die schlesische Familie Lenort [Kukulenz, Scholz, Sattler, 
Popp]; G. Hochstrasser: Sterbefälle von Übersiedlern aus 
Böhmen, Mähren, der Slowakei und anderen Gebieten  im rö-
misch-katholischen Beerdigungsregister von Fatschet (heu-
te Fäget in Rumänien) 1853-1860 [integraal; Winkler, Rickert, 
Biederman]; M. Richau: Gefallenen des Ersten Weltkriegs aus 
der Parochie Falkowitz im Kreis Oppeln [135 personen]; G. Wit-
tenberger: Inschriften auf dem ehemaligen Friedhof um die 
Kirche St. Thoma unterhalb der Burgruine Wittinghausen im 
Böhmerwald.

Frankrijk
Stemma, Île-de-France, jg. 34, nr. 136, 2012-4. G. Callu: Les 
hommes du courrier [postmeesters, postillons en diligences]; 

R. Thomas: Les dispen-
ses de consanguinité du 
Grand Vicariat de Pontoi-
se  [departementaal ar-
chief bezit 292 dossiers 
uit de periode 1662-1699 
met huwelijksdispensa-
ties wegens bloed- of 
aanverwantschap; 32 
gevallen van bloedver-
wantschap worden sche-
matisch toegelicht; Caf-
fin, Chéron, Lefebure]; R. 
Thomas: Descendance 
partielle de Pierre Mion, 

maistre d’hostellerie du Bras d’Or à Pontoise vers 1670 [7 gen.; 
Mion, Joly, Bourdon de Vatry], Th. Sabot: Comment échapper à 
la conscription sous l’Empire?; J. Rocher: Ils sont venus se ma-
rier à Achères (Yvelines) [ca. 100 huwelijken 1661-1669; Aubert, 
Bourdel, Dumont, Gougerot, Cotentin].

Italië
Nobiltà, jg. 20, nr. 111, 2012. Ufficio del cerimoniale di Stato e 
per Onorificenze [beschrijving van de taken van dit orgaan 
inzake overheidsheraldiek, buitenlandse onderscheidingen; 
gelijkstelling van natuurlijke en wettige kinderen];  Araldica Ec-
clesiastica [wapen van bisschop Massimo Camisasca van Reg-
gio Emilia-Guastalla]; Cronaca [prijsuitreikingen tijdens het 
Internationale Congres voor Genealogie en Heraldiek in Maas-
tricht; uitreiking in San Marino van de Dr. Otto von Habsburg-
prijzen]; B. Quaresima: L’Archivio Storico di Torino; G. Cadeddu 
: L’impedimento de consanguineità: un confronto tra il codici 
Pio-Benedettino ed il codice di diritto canonico [wijziging van 
de berekening van bloedverwantschap in 1983]; M. Intotero 

Falcone: Il soprannome tra le famiglie nobili e particolarmente 
nel regno di Napoli [toevoegingen aan een familienaam voor 
een individu Landolfo Minutolo detto Sclavo, Francesco Den-
tice detto Naccarella, een familietak Caracciolo detto Rossi, 
Carafa della Spina, en bijnamen die familienaam werden Capo-
bianco, Malatesta]; F. La Cola: Alcuni rilievi araldici nel poema 
trecentesco Sir Gawain e il Cavaliere Verde; P.M.A. Onorati: I 
Bonelli, i Carfora, i Puoti ed i Rossetti di Valdalbero, famiglie 
storiche della Terra di Arienzo in Terra di Lavoro [korte ge-
schiedenis van genoemde families, 15e-21e eeuw].  

Idem, nr. 112, jan.-febr. 2013. Ordini cavallereschi [ridderorden 
van de voormalige staten Toscane, Parma en Beide Siciliën]; F. 
Benucci: I Venzati di Castelfranco, notai e conti del S.R.I., ge-
nealogia e memorie araldiche di una famiglia veneta tra storia 
e leggenda [conte palatino in 1482; in 1677 werd Andrea Venzati 
erkend als graaf van het H.R.R.]; R. di Rosa: Quando storia e ge-
nealogia si incontrano, la controversia tra Ippolito e Federico 
Landi per i feudi delle Valli del Taro e del Ceno [in 1532 huwde 
Agostino Landi met zijn verwante Claudia Landi, onenigheid in 
de familie over de wettigheid van vererving in de vrouwelijke 
lijn duurde tot 1639; Doria, Spinola, Farnese]; F. Cassani Piron-
ti: Le ricerche genealogiche finalizzate all ingresso negli ordini 
cavallereschi; gli attuali processi di nobiltà mera dimostrazi-
one della condizione storico-nobiliare di una famiglia anche 
attraverso le migrazioni [afschaffing van bewijzen van adel-
lijke afkomst bij toelating tot de Orde van Malta]; S. Boldrini: 
Raffaelo Motto e Silvestro Palmerini: due marinai viareggini al 
servizio di Garibaldi; M.M. Caterino: Francesco Mattia, storia 
di un militare italiano [1894-1947, exm. Fiore]; D. Calzavara: 
Modena di New York: Un eredità di Maria d´Este [gehucht na-
bij New York, vernoemd naar Maria di Modena, vrouw van de 
Engelse koning Jacobus II]. 

Luxemburg
De Familjefuerscher, jg. 28, nr. 88, dec. 2013. Nummer gewijd 
aan Johann-Friedrich Schannat 1683-1739 [priester, als histori-
cus werkzaam voor de vorst-abt van Fulda en de bisschoppen 
van Trier en van Praag]; J.-C. Muller: Die europäische Karriere 
eines Historiker aus Luxemburg [genealogische gegevens van 
het gezin Schannat-Pleitscheidt, waaruit de historicus stam-
de; facsimile-herdruk (80 pagina’s) van een artikel van Wilhelm 
Engel over Schannat uit Archivalischen Zeitschrift 1936; het 
aangekondigde tweede deel van het artikel is nooit versche-
nen; in de bibliografie o.a. het bekende Eiflia Illustrata, pas in 
de 19e eeuw uitgegeven door Georg Baersch; overzicht artike-
len over Schannat].
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Noord-Amerika
The New York Genealogical and Biographical Record, jg. 143, 
nr. 4, okt. 2012. Christopher A. Brooks: Jacob Cornelisen Swits, 
Swiths: A New Netherland Expatriate in Amsterdam [Jacob 
Cornelisen Swiths ged. Nieuw Amsterdam 5-2-1645, keerde te-
rug naar Amsterdam, waar zijn ouders, Cornelis  Claesen Swits 
en Adriaentje Cornelis Trommels vandaan kwamen, ingezete-
nen van Manhattan Island; met transcripties Amsterdamse 
akten]; Robert J. Meyers: A Pine-Petit-Dorlon Connection: Un-
tangling the family of Elias D. Pine (1793-1866) of Hempstead, 
Long Island, New York [Petit, Pine]; Carolyn Nash: Magdalena 
Hendricks, Wife of Cornelis Vonk/Vonck, and Her Mother, Ca-
tharina Cronenberg, Wife of Jan Teunissen Dam [Magdalena 
Hendricks, *ca. 1644-49, † 22-4-1716, tr. Southampton/Long 
Island 26-12-1667 Cornelis Vonck, hertr. april 1689 Minne Jo-
hannes Minne]; Terri Bradshaw O’Neill: Col. John Moore (1686-
1749) of New York City: Merchant, Public Servant, and Church-
man [genealogische en biografische gegevens familie Moore]; 
Ronald A. Hill: James Snowden, Stonecutter on the Erie Canal; 
part 2 – The Snawdon/Snowdon Family of Farnley, Yorkshire 
[verv.]; ed.: Additions and Corrections To Articles in the Record 
[aanv. Hendrick Cock en Niesje Selijns van Amsterdam, familie 
de Beijer, Nijmegen en Amsterdam, ondertr. Susanna Sandra, 
Leiden 22-4-1642, aantekeningen Anna Pinelli en Hendrick 
Cock, families Renesse en Buens, Maarsen en Breda, aanv. 
Jacobus de Barra uit Antwerpen, medicus in Middelburg, later 
Amsterdam, en andere families]; alfabetische naamindex.

The New York Researcher, jg. 23, nr. 4, winter 2012. Eric 
G.Grundset: An Important New Guide to Researching Revo-
lutionary Era Ancestors [boekbespreking]; Beverly Kane: The 
Mid-Hudson Public Library System [bronnen voor plaatselij-
ke historie en genealogie voor Columbia, Greene en Putnam 
Counties]; Catherine Ziegler: New eLibrary and Online Resour-
ces [nieuwe digitale bronnen]; Kathleen D. Roe: Genealogical 
Resources in the New York State Archives [verslag lezing]; 
Glenn R. P. Atwell: The Western New York Genealogical Socie-
ty, Inc. [in 1974 opgericht door June Partridge]; Harry Macy Jr.: 
Focus on New Netherland [verschillen tussen voornamen van 
kinderen van Engelse en Nederlandse oorsprong].

Oostenrijk
Adler, Bd. 26, Heft 8, okt.-dec. 2012. J. Budischowsky: Das Le-
derunternehmen Carl Budischowsky & Söhne [uit Trebitsch; 
Englisch, Prosl, von Karajan, Reithoffer]; M. Göbl: Die Pestsäu-
le in Wien und ihre Heraldik; G. Gaugusch: Adelige im Verzeich-
nis der Verstorbenen in Wien ab 1885; A. L. Staudacher: Die 
Notziviltrauungen in Graz und Salzburg 1870-1912 [Adam t/m 
Zwillinger].

Verder ontvingen wij: 
Bijdragen en Mededelingen Geschiedenis der Nederlanden, jg. 
127, nr. 4, 2012: R. Schalk e.a.: Schipperen op de Aziatische vaart 
[financiering VOC kamer Enkhuizen 1602-1622}; G. Jones: De Sla-
vernij is onze geschiedenis (niet).
Lek en Huibert Kroniek, jg. 15, nr. 1, febr. 2013: H. den Besten: Me-
moires (verv., slot); W. van Zijderveld: De ingrijpende gevolgen van 
de aanleg van Rijksweg A27 [met o.a. hernummering huizen].
Met gansen trou, jg. 63, nr. 1, jan. 2013: P. van de Weijenberg: Sme-
derij van de Weijenberg [3 gen., 1896-1996]; nr. 2, febr. 2013: T. 
Groot: De bakkerij en de kruidenierswinkel van Bertus en Jaan 
Verhoeven.
Oud Leiden Nieuws, jg. 1, nr. 1, febr. 2013.
Terebinth, nr. 1, mrt. 2013. 
Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, nr. 3, 2012. Themanummer 
Valkerij, met o.a. De situatie in Brabant [Coppen, Danckers, Daems, 
Verbruggen]. 
Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen, jg. 11, nr. 1, jan.-febr. 2013; 
nr. 2, mrt.-apr. 2013.
Van mensen en dingen, jg. 10, 2012-3/4. Themanummer: Dagboe-
ken en brieven  uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog;
Idem, jg. 11, nr. 1, 2013. 
ASF Informationsdienst (Arbeitsgemeinschaft für Saarländische 
Familienkunde), nr. 186, Heft 1, 2013: Ortsfamilienbücher Merzig, 
Hüttersdorf.
Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Geldern und 
Umgebung, nr. 109, 2012. Themauitgave: Vier Jahrzehnte Presse-
fotografie im Kreis Geldern: Ulrich Engelmann.
De Booij Bode, febr. 2013. Parenteel van Pieter Pietersz Booij 
(Polsbroek) [gen.V-VII; Bosaart, Schinkel, den Ouden].
De Eendenkooi [fam. Van der Kooij], jg. 40, nr. 139, jan. 2013.
Familiekrant Stam Joosten, jg. 23, nr. 92. Overlijdensberichten van 
Piet Schennings, Leo Joosten en Geert Joosten,  met familiege-
schiedenis en stamreeksen [Veron, Coenjaerts, Mooren].
Festina Lente, nr. 51, jan. 2013: C. van der Bijl: Genetische genealo-
gie; Stamboomonderzoek: voortgang [Rijnlandse tak met nieuwe 
gegevens stamouders].
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert, jg. 61, nr. 1, febr. 2013. 
Familiestichting Huyser, jg. 28, nr. 77, jan. 2013. Laatste nummer. 
A. Huijzer: De Huyser website blijft in de lucht; De Huysers en de 
VOC; Hu(i)(ij)(y)(s)(z)er(s)(t)in Noord-Brabant (slot) [diverse gege-
vens 18e-19e eeuw].
De Kruijdboom, jg. 29, nr. 1, febr. 2013: P. van Rooden: Hendrikus 
Cornelis Kruijt (1856-1952) (3) [organist, winkelier, dammer, ama-
teur-historicus, dirigent, uitgever, auteur, etc.].
Olsthoornkroniek, jg. 27, nr. 1, jan. 2013. M. Vis: Molenaar en Molen-
meesters van de Wippolder (1628-1711) [Van Heijningen, Van Olst-
hoorn, Van der Graaf, Hallingh, Gael].
De Schildknaap [fam. Van der Knaap], jg. 18, nr. 3, dec. 2012.
Tijdschrift van de familievereniging Van Den Bempt, jg. 29, nr. 1, 
2013.  G. Vandenbempt: Twee etsen van Bernard Picart anno 1726 
met het familiewapen van den Bempden.
Vreugdeschakel [fam. Vreugdenhil], dec. 2012. 
De Wagenschouw [fam. Wagenvoort], jg. 27, nr. 53, dec. 2012.
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Aanvullingen en verbeteringen

Het geslacht van Damas Gerrits uit Ridderkerk  
met de naamdragers Hoenderhoeck, Compeer en Van der Heul

Gens Nostra 67 (2012) pag. 91-100 en 132-148

Pag. 143 (gen. IIIc) Grietge Leenderts van Driel, de vrouw van 
Joris Jan Dammis, overleden na 15 maart 1662, toen zij op 
verzoek van Ds. Hermes Celosse nog attesteerde inzake een 
scheldpartij.1 Dit echtpaar had tevens nog een dochter: 
Neeltje Joris, j.d. van en wonende te Ridderkerk (1645), over-
leden vóór 1663, trouwt (ondertrouwt Ridderkerk 24 mei en 
bescheid gegeven om te Ooltgensplaat te trouwen) 1645 Cor-
nelis Cornelis de Witt, j.m. van Ooltgensplaat (1645), boer in de 
Galathee onder Ooltgensplaat, gezworene van de Galathee 
(1657-1659), overleden in of na 1666, zoon van Cornelis Damis 
de With, boer in en gezworene van de Galathee, en Adriana 
Corvinck. Hij trouwt 2e vóór 11 februari 1663 Neeltghen Mari-
nus (dochter van Marinus N.N. en Sara Gillis).
Bij akte van 23 oktober 1648 verklaarde Cornelis Cornelisz. 
de With 1500 gld. schuldig te zijn aan Johan Cools, waarbij 
zijn vader Cornelis Damasz. De With te Ooltgensplaat en zijn 
schoonvader Joris Jan Damasz. te Ridderkerk zich als borgen 
stelden.2 Met zijn tweede vrouw Neeltgen Marinus testeerde 
De With op 11 februari 1663.3 Tonis Willemsz. Dicke, oud-heem-
raad, getrouwd met Berbertge Joris, en daardoor behuwd oom  
en bloedvoogd  van de twee weeskinderen van Neeltie Joris, 
verwekt door Cornelis Cornelisz. de With, machtigde bij akte 
van 17 november 1666 de Ridderkerkse secretaris Engelbrecht 
van de Grijp om aan de schout en weesmeesters van Ooltgens-
plaat mee te delen dat voornoemde De With op 13 januari d.a.v. 
voor genoemde secretaris een akte van uitkoop had gegeven 
en waarbij hij aan zijn twee kinderen Neeltie Cornelis en Joris 
Cornelisz. elk een som van 1500 Carolus gulden had vermaakt, 
alsmede enkele kostbaarheden. Hij had vernomen dat De With 
zijn goederen wilde verkopen, maar voordat dit gebeurde zijn 
kinderen eerst hun deel dienden te krijgen.4 In 1666 werd de 
With met zijn tweede vrouw nog genoemd als lidmaat te Oolt-
gensplaat, waarna hij voor zijn vrouw zou komen te overlijden.5

Tevens was er nog een dochter Barbertge(n) Joris, j.d. van en 
wonende Ridderkerk (1646), trouwt (ontrouwt Ridderkerk 29-
9) 21-10-1646 Teunis Willems Dick(e), jg. van Ridderkerk (1642), 
weduwnaar van en wonende Ridderkerk (1646), heemraad van 
Ridderkerk, woonde aan de Grasdijck te Ridderkerk. Hij trouwt 
1e Ridderkerk (1e afkondiging 4 mei) 29 mei 1642 Mariken Teu-
nis (j.d. van Ridderkerk).

Teunis Willemsen Dick is op  8 juli 1652 als zwager (hier in de 
betekenis van schoonzoon) en gekoren voogd genoemd van 
(zijn schoonmoeder) Grietgen Lenerts.6 O.a. Barbertgen Joris, 
gehuwd met Tonis Willemse Dicke, en Ariaentgen Joris (pag. 
145, gen: IIIc-4), gehuwd met  Daem Cornelisse van de Gijssen, 
allen wonende aan de Grasdijck te Ridderkerk, attesteerden op 
21 november 1665 als buren van Neeltgen Arijens, weduwe van 
Gerrit Arijense, inzake de beschuldiging dat de Riddderkerkse 
chirurgijn Johannes Coeck de vader van Neeltgen’s kind zou 
zijn.7 Barbartie Joris dr., dochter van Joris Jansz., werd op 20 
maart 1644 op belijdenis lidmaat te Ridderkerk.8 Bij de doop te 
Ridderkerk op 3 september 1662 bij Joris, zoon van Leendertje 
Joris (gen. IIIc-5), was o.a. Berbertjen Joris getuige.
Arijaentje Joris (pag. 145, gen. IIIc-4), trouwt Dammis (Daem) 
Cornelis van de(r) Gij(e)ssen (Giessen), was op  29 augustus 
1688 met zijn vrouw nog doopgetuige te Ridderkerk.
Leendertje Joris (pag. 146, gen. IIIc-5), j.d. van en wonende Rid-
derkerk (1659), overleden na 3 september 1662, trouwt Ridder-
kerk (ondertrouw 1 februari) 2 maart 1659 Nicolaes Jans van der 
Linde, jm. van Geertruidenberg, wonende Ridderkerk (1659), 
overleden na 3 september 1662, wanneer zij nog een kind te 
Ridderkerk lieten dopen.
Met dank aan de heer C.J. Verhoeven te Ochten.

K.J. Slijkerman, Waarde.

Noten
1 GA Rotterdam 1277, ona Ridderkerk inv. nr. 15, akte 64, dd. 15-3-1662.
2 Stadsarchief Dordrecht 20, ona inv. nr. 62, fol 595 vs. Zie ook als noot 4.
3 Volgens een aantekening van wijlen de Rotterdamse genealoog H.J. Barendregt 

in zijn dossier betreffende deze familie De With, thans ondergebracht in het 
archief van K.J. Slijkerman te Waarde. 

4 GA Rotterdam 1277, ona Ridderkerk inv. nr. 15, akte dd. 17-11-1666
5 Als noot 4.
6 Zie GN 67, pag. 143, noot 204.
7 GA Rotterdam 1277, ona Ridderkerk inv. nr. 15, akte dd. 15-11-1666.
8 J. Versluijs, Lidmaten te Ridderkerk, in: Ons Voorgeslacht jrg. 25 (1970), blz. 221. 
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Oproep van de redactie: portret
In de negentiende eeuw is door de opkomst van de 
fotografie het aantal personen dat een portretfoto 
liet maken fors gestegen. Gens Nostra wil de moge-
lijkheid geven om dergelijke portretfoto’s te plaat-
sen onder vermelding van de genealogische basisge-
gevens in de rubriek ‘Portret.’.

De voorwaarden voor opname in de fotorubriek ‘Portret.’ zijn:
-  De foto is van voor of rond 1900 en de geportretteerde(n) is/

zijn geboren vóór 1880;
-  De genealogische gegevens zijn compleet en bevatten de vol-

ledige naam van de geportretteerde(n), eventueel beroep, de 
namen van de ouders, plaats en datum van geboorte, eventu-
eel huwelijk(en) en overlijden en verder de gegevens van de 
partner(s) en eventueel de kinderen; 

-  De foto is niet eerder in Gens Nostra of op onze website ge-
publiceerd; 

-  De publicatieruimte voor foto en tekst samen is maximaal 
twee pagina’s. Foto’s scannen op ware grootte met 300 dpi.

Indien bekend: de datering van het portret, de plaats van op-
name en de naam van de fotograaf en bijzonderheden met be-
trekking tot het fotomoment, bijvoorbeeld de aanleiding voor 

het maken van de foto. Bijzondere verhalen en anekdotes over 
de gefotografeerde personen, kunnen de foto verder verle-
vendigen en completeren.

Uw aanbod kunt u inzenden naar: 
NGV
t.n.v. redactie Gens Nostra
Postbus 26
1380 AA Weesp
of digitaal naar GNredactie@ngv.nl 

De Hoogvlietse boeren Claes Jans de Waert  
en Claes Jansz. Coijer en hun families

Gens Nostra 66 (2011), pag 1-19 en 641-662; en 67 (2012) 669

Pag. 12: Claes Jans de Waert (Weert) (gen. IVa) moet identiek 
zijn geweest met Claes Jansz. op Hoegevlyet1, die in een een 
zaak voor het gerecht van Rhoon op 20 juli 1606 genoemd is 
als voogd van de weduwe van Jan Lenertsz. Roobool. Deze we-
duwe was identiek met Claes zijn stiefdochter Stevina Dam-
mas, echtgenote van Jan Leenderts Roobol (zie verder blz. 15).
Pag. 650: Trijntgen  Bastiaens, de eerste echtgenote van Jan 
Claes Coijer (gen. IIa), werd ged. Poortugaal 24 september 
1595 als Trijn (en niet als onbenaamd kind), dochter van Bas-
tiaen Henricx, moeder niet vermeld.
Pag. 654: Maddaleentie (Magdalena) Jan Coijer (Gen.IIa-9), 
ged. Poortugaal  29 mei 1632 (i.p.v. 1631).
Pag 655: van Pleuntgen Arijens, de vrouw van Arien Claes 
Coijer (gen. IIb), is geen doop bekend. Bij haar staat ten on-

rechte de doopdatum van haar man vermeld.
Blz. 656: Arijen  Pieters Welhouck alias Koojer, zoon van Pie-
ter Leenderts Welhouck (gen. IIb-2), was ten rechte (zoals ook 
aangegeven in mijn artikel Welhouck; zie noot 342) een zoon 
uit zijn vaders eerste huwelijk met Magdalena Arijens Coijer 
en niet uit diens tweede huwelijk met haar nicht Maddaleentie 
(Magdalena) Jans Coijer (zie blz. 654, gen. IIa-9).
Tevens dank aan de heer C.J. Verhoeven te Ochten.

 K.J. Slijkerman, Waarde.

Noot
1 SA Rotterdam 463, inv. nr. 87, akte dd. 20-7-1606.
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Digitaal

Redactie Wim Scholl met medewerking van Antonia Veldhuis. 
Voor deze rubriek in aanmerking komende artikelen hebben als 
bindende factor het gegeven dat zij iets met digitale ontwikkelingen 

respectievelijk wetenswaardigheden met betrekking tot de genealogie 
van doen hebben. Bijdragen kunnen per e-mail worden aangeleverd op 
het adres GNredactie@ngv.nl onder vermelding van ‘Digitaal’. 

Het onderhavige artikel is een bewerking van een presentatie, gegeven op 27 sep-
tember 2012 tijdens het congres “Grenzen in genealogie en heraldiek” in Maastricht. 
Hierin spreek ik de verwachting uit, dat rond 2020 de genealogen zullen werken 
met andere computerprogramma’s, standaarden en tools ter ondersteuning van 
hun werk, dan nu het geval is. Met name met een betere ondersteuning om de be-
trouwbaarheid van hun gegevens beter te waarborgen en de verzamelde gegevens 
eenvoudiger te kunnen verwerven en verwerken. Ze krijgen daardoor meer tijd om 
andere ook voor genealogen relevante informatie in kaart te brengen, zodat het 
vakgebied zich verder kan ontwikkelen. Deze verwachtingen komen voort uit vra-
gen zoals: Is het echt nodig alles over te typen? Wat is de betrouwbaarheid van 
data op het internet? Waar zijn relevante data op het internet te vinden? Kortom: 
ik ben op zoek naar mogelijkheden, die het mij gemakkelijker maken informatie te 
vinden zonder dat ik gebonden wil zijn aan bepaalde bestanden en/of programma’s

Genealogisch onderzoek  
met computers in 2020?
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Rol van het Internet

Nog geen dertig jaar geleden was genealogisch onderzoek 
beperkt tot een kleine club mensen die archieven bezochten 
en documenten doorplozen en alles overschreven (of typten). 
Het verwerken van genealogische gegevens met de computer 
is net twintig jaar oud. Het heeft tot na 2000 geduurd voordat 
op enige schaal genealogische gegevens op het internet be-
schikbaar kwamen. De laatste jaren komt er bijna een stort-
vloed aan gegevens elektronisch beschikbaar, die we met 
elkaar kunnen delen. Het bevordert samenwerking tussen 
gebruikers en men kan in veel korter tijd veel meer informatie 
verzamelen en koppelen aan andere informatie, zoals uit de 
geografie, geschiedenis, gezondheidszorg enzovoorts. Je kunt 
het ook op het tijdstip doen dat je zelf kiest en met veel min-
der reizen naar archieven. Ook de verschillende archieven zijn 
begonnen ons hiermee te helpen. Ze stellen steeds meer bron-
documenten via het internet beschikbaar en indexeren die do-
cumenten ook.1 Maar kunnen we voorspellen waar dit naar toe 
gaat? Dit lukt waarschijnlijk het best als we kijken naar waar 
we vandaan komen, waar we nu staan en welke trends we zien.
Vroeger ging men naar een archief (of bekende genealoog), 
ploos boeken door over genealogieën, of Westfriese families 
etc. en registreerde dat in een (kwartierstaat) schema. Hier-
onder een symbolische weergave hiervan.

Naast de traditionele wijze van verzamelen van gegevens, kan 
men nu ook informatie via het internet vergaren. Meestal gaat 
dat als volgt:
-   Ik zoek via google op een naam van een voorouder.
-  Ik bekijk of de gevonden pagina’s relevante informatie bevat-

ten.
-  Ik zoek in de archief-databases (met zowel een index als ge-

scand archiefmateriaal).
-  Als er iets zinvols in staat neem ik dat (door overtypen of ko-

piëren) op in de eigen database.
Hieronder als volgt in beeld gebracht.

Wat zijn nu de trends

Op dit moment zie ik de volgende belangrijke trends:
-  Cloud computing. Dat wil zeggen “elke computer kan (en zal) 

communiceren met elke andere computer en meerdere data-
bases waar ook ter wereld”. 

-  Snelheid van het internet is geen belemmering meer voor 
snelle uitwisseling van informatie.

-  Er komen steeds meer waarderingssites waarin men kwali-
teit van een product kan opgeven. Meestal op basis van het 
FoF principe.2 Ook NWO (de Nederlandse organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek) is de toepassing hiervan aan 
het onderzoeken.3

-  Door eenvoudige terugmelding van foutieve gegevens verbe-
tert de kwaliteit van databases.4

-  Binnen de genealogische gemeenschap is er steeds meer 
aandacht voor standaardisatie en uitwisseling van gege-
vens.5

-  Indexeren van archieven wordt naast de inzet van vrijwilligers 
ook via crowd sourcing aangepakt.6

-  Uitwisseling van gegevens tussen computers (C2C) wordt 
steeds meer gefaciliteerd.7

Computergenealogie anno 2020

In 2020 gaan genealogen nog steeds naar het archief, maar we 
maken ook gebruik van nu al aanwezige tools, die in handige 
programma’s zitten. In de onderstaande afbeelding heb ik een 
aantal mogelijkheden en de noodzakelijke stappen in beeld 
gebracht.
De informatiestromen 1 t/m 5 in de afbeelding verwijzen naar 
de nu gebruikelijke activiteiten om informatie te verzamelen.
Vanaf dat punt worden technieken gebruikt, die al wel beschik-
baar zijn maar nu nog niet ingezet worden, zoals bijvoorbeeld:
Stroom 6: een aparte zoekmachine scant naar genealogische 
data op het internet.
Stroom 7: de gebruiker vraagt via zijn computer(programma) 
sites op met relevante informatie.
Stroom 8: de gebruiker/computer verifieert betrouwbaar-
heid/ranking van die websites.
Stroom 9: de gebruiker vraagt relevante websites om informa-
tie te leveren. Deze wordt direct in onze database ingevoerd. 
Deze nieuwe mogelijkheden lichten we hieronder toe.

Een genealogische zoekmachine? (stroom 7)
Ook nu kun je al veel informatie via bijvoorbeeld Google vinden. 
Helaas het onderscheid tussen bijv. de achternaam Kaas en het 
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product Kaas soms moeilijk te maken. Het aantal niet gewens-
te treffers dus zeer groot. Een betere zoekmachine, die alleen 
resultaten aflevert van sites waarin is aangegeven dat het om 
genealogische data gaat, moet nog worden geïntroduceerd.
 
Betrouwbaarheid (stroom 8)
Betrouwbaarheid kent twee aspecten:
1.  de betrouwbaarheid van de oorspronkelijke data. Deze ko-

men bijvoorbeeld uit akten van de burgerlijke stand of uit 
een tijdschrift. Dit gegeven bepaalt de betrouwbaarheid 
van individuele gegevens. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat 
een overgetypt gegeven uit een akte een waarschijnlijkheid 
heeft van 99,9% (er staat slechts af en toe iets fout in). Een 
gegeven uit de site “WieWasWie heeft een waarschijnlijk-
heid van 99% (er zitten altijd typefouten in). Notities van 
een familielid hebben vaak een betrouwbaarheid van 90%, 
want deze komen uit  (mondelinge) overleveringen.

2.  de betrouwbaarheid van het proces om data op een website 
in te voeren. Wordt er een controle uitgevoerd op typefou-
ten? Wordt er gecontroleerd op oorspronkelijke akten? 
Kortom: welke nauwkeurigheid neemt de eigenaar in acht. 
Dit is te vergelijken met zoiets als een NEN 9000 keurmerk. 
Dit alles geeft dan een ranking van een website.

Omdat een genealoog niet onbeperkt tijd heeft (en ook een 
computerprogramma niet alle mogelijkheden kan nagaan)  
moet je je baseren op een aangegeven ranking (ad 1) van de site 
en vervolgens op de betrouwbaarheid van de afzonderlijke ge-
gevens (ad 2). 
De betrouwbaarheid van de informatie kan duidelijk worden 
verbeterd, als de gebruikers eenvoudig waargenomen fouten 
kunnen terugkoppelen naar de “bronhouder”8 Voorwaarde is 
dat de procedure voor de gebruiker zeer eenvoudig is.

Opvragen van informatie (stroom 9)
Na de controle op de ranking kan men (C2C) de gegevens op-
vragen bij de hoogst gerankte sites. Eventueel kan men deze 
onderling verifiëren en daarna met brongegevens geautoma-
tiseerd inbrengen in de eigen database.

Wat moet er nu verder gebeuren

Om dit alles in de komende jaren realiteit te laten worden, 
moet er wel het een en ander nog gebeuren. Voor de NGV (of 
het CBG) liggen hiervoor m.i. de volgende belangrijke taken:
1.  Opstellen van het kwaliteitskeurmerk voor websites. De 

NGV (of het CBG?) kan daarbij als stimulator optreden. Ze 
bevindt zich dan in het gezelschap van gerenommeerde 
instanties als het NWO. De NGV kan (een eerste) kwaliteit-
snorm van de website vaststellen (bijvoorbeeld op basis 
van “het voldoen aan vastgestelde kwaliteitscriteria” en 
vervolgens kunnen de gebruikers deze websites dan ran-
ken. Om het simpel te houden kan elke aangemelde website 
starten met 3 (van de 5) sterren, die afhankelijk van de re-
acties omhoog of omlaag gaat. Omlaag bijvoorbeeld als er 
veel serieuze foutmeldingen komen. Omhoog als iedereen 

enthousiast is over de kwaliteit van de site. Om onafhanke-
lijkheid van dit proces te kunnen waarborgen is het belang-
rijk dat de NGV hierin een coördinerende rol speelt. 

2.   Bijdragen aan het wereldwijd ontwikkelen van standaarden. 
Actief betrokken zijn bij deze  ontwikkelingen betekent dat 
je invloed hebt op de resultaten en ook direct kunt profite-
ren van deze resultaten (zie noot 5).

3.  Promoten van open (open source en open access) genealo-
gische programmatuur en data (stroom 9). Niet omdat het 
gratis is, maar omdat het helpt bij een snelle ontwikkeling en 
beschikbaarstelling van genealogische data en informatie.

4.  Faciliteren (en standaardisering) van de eenvoudige terug-
melding van fouten naar de bron ofwel de beheerder van de 
originele data.

Conclusie

Juist met behulp van moderne Informatietechnologie wordt 
het steeds gemakkelijker, als we tenminste ons bronmateriaal 
goed ontsluiten, om meer wereldwijd geautomatiseerd te zoe-
ken naar genealogische en andere informatie. Het zou zelfs zo 
kunnen zijn dat we dan binnen tien jaar geautomatiseerd een 
stamboom kunnen maken. En bij het uitwerken van onze  ge-
nealogieën krijgen we dan veel meer tijd voor de verhalen en 
geschiedenissen er omheen en de sociale context waarin onze 
voorouders leefden. 
Dit zijn wat ideeën om het verleden van onze voorouders ge-
makkelijker te ontsluiten met behulp van een optimaal gebruik 
van de computer en het internet, mogelijkheden van nu en in de 
nabije toekomst. Ik ben benieuwd naar uw mening.

Dick Kaas

Noten
1 Beschikbare archieven zoals:
 http://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html
 www.archieven.nl
  www.wiewaswaar.nl  
 www.graftombe.nl
 www.v-o-c.nl
2 Zie o.a. www.foaf-project.org/ (a friend of a friend) maar ook voorbeeldsites 

als www.iens.nl/ en een overzicht van vergelijkingssites voor restaurants:  
www.snakewool.nl/vergelijk/restaurants.htm

3 Zie o.a. SURF magazine december 2010, “Open Access” door Jos Engelen,  
voorzitter NWO. NWO is op wetenschappelijk gebied bezig om na te gaan hoe 
wetenschappelijk onderzoek (onder de Open Access toegang) op het internet 
gepubliceerd kan worden. NWO wil daarbij o.a. een keurmerk aan bepaalde 
websites hangen die de kwaliteit aangeeft. (vergelijk bijvoorbeeld het verschil 
in kwalificatie voor een wetenschapper die publiceert in Nature, of berichtge-
ving in een kwaliteitskrant of in de boulevardpers).

4 Zie o.a. basisregistraties. https://wiki.stelselvanbasisregistraties.nl/xwiki/bin/
view/Stelselhandboek/DigimeldingWelkom 

5 Zie o.a. “Better Gedcom” (http://bettergedcom.wikispaces.com/) en Family 
History Information Standards Organisation (http://fhiso.org )

6 Zie bijvoorbeeld: http://velehanden.nl/pdf/Open_archieven_door_
crowdsourcing_SAA_EF.pdf

7 Zie o.a. API’s van Bob Coret http://api.coret.org/zoeken/  gebruik van json, xml 
etc. Maar ook naar mijn eigen website (ook via URL) met http://familie.kaas.nl/
vraag.php?INFO

8 Bij het “project basisregistraties” van de Rijksoverheid is het principe van 
terugmelding voor een aantal organisaties verplicht ingevoerd.
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REDACTIE THIJS VAN VEEN

Bijdragen kunnen per email worden aangeleverd op het adres 
GNredactie@ngv.nl onder vermelding van “Mededelingen” of 
rechtstreeks aan: thijsvanveen@xnsnet.nl.

Verenigingsnieuws

Overleden in 2013
Dhr J. van Alten, Almere
Dhr K.G. Bakker, Babberich
Dhr H.J. van Beek, Zwolle
Dhr B.H.M. Belderbos, Hengelo, Ov
Dhr C.A.M. van den Berg, Den Haag
Mw A. de Boer-Klinkenberg, Hilversum
Dhr ir A. Bos, Zwolle
Dhr dr W.A. des Bouvrie, Amstelveen
Dhr drs R.J. Broekema, Schipluiden
Dhr D. Bron, Tynaarlo
Dhr B. Bronke, Koog Aan De Zaan
Dhr J. Brouwers, Breskens
Mw M. Bruin-de Geus, Hoenderloo
Dhr C.W. Calis, Laren, Nh
Dhr L.J.P. Camps, Rhenen
Dhr C.N. Cardinaal, Maartensdijk
Dhr C. Cevaal, Nieuwerkerk aan den IJssel
Dhr F.M.H. van Dam, Barneveld
Dhr mr O.J.A.M.J. Dierckxsens, Kaatsheuvel
Dhr J.A. Droppers, Doesburg

Dhr J. van der Dussen, Uden
Dhr J.TH. Eggink, Vleuten
Dhr J. Eisberg, Ede, Gld
Dhr A. Erbrink, Hellendoorn
Dhr A.C. Ettes, Alkmaar
Dhr M. Geluk, Alkmaar
Dhr J.W.C. Gordijn, Barendrecht
Dhr ir F.C.M. Gouverneur, Oudenbosch
Dhr H. Groot, Koog aan de Zaan
Dhr H. Haaijer, Sleen
Dhr J.J. Hamers, Heerlen
Dhr J.W.H. Hassing, Enschede
Dhr drs A. van Hedel, Sint Anthonis
Dhr A.E.G. Helmich, Amsterdam
Dhr W.M.G. Hendrickx, Arnhem
Dhr M.W. Heslinga, Bilthoven
Dhr P.L.A.M. van den Hoek, Nijmegen
Dhr J. Hoedemaekers, Genk, België
Dhr prof R. Hofstee, Maassluis
Dhr drs G.J. van der Horst, Geldermalsen

Onderscheiding voor mevrouw 
Ank Leeuwenberg

Op 28 november 2013 werd mevrouw Leeuwenberg tijdens 
haar werkzaamheden in Wijkcentrum De Schakel te Nij-
megen verrast door een delegatie van de NGV. Mevrouw 
Leeuwenberg is al jaren de stuwende ‘stille’ kracht in Nijme-
gen achter de knipseldienst. Met veel liefde en volharding 
werkt ze al jaren met een aantal personen aan het uitzoe-
ken en sorteren van duizenden overlijdensberichten, die 
dan naar het Verenigingscentrum in Weesp gaan, waar ze 
ter inzage liggen voor de leden en niet-leden van de NGV. 
Daarnaast heeft mevrouw Leeuwenberg vele jaren gepar-
ticipeerd in de werkgroep Schepenprotocollen op het Nij-
meegs Archief onder leiding van de heer Nico Hamers. Op 
voordracht van het bestuur van de afdeling Kwartier van 
Nijmegen heeft het hoofdbestuur besloten om mevrouw 
Leeuwenberg hiervoor met de Zilveren Speld van de NGV 
te eren. Jan-Willem Koten reikte namens het hoofdbestuur 
de speld uit. Het bestuur van de afdeling Kwartier van Nij-
megen zorgde voor een bloemetje.
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Dhr G. van Hout, Doetinchem
Dhr D. Huijser van Reenen, ‘s-Hertogenbosch
Dhr TH.P. de Jong, Purmerend
Dhr J.M.J. Kaptein, Dinxperlo
Dhr H.E. Klein, Bussum
Dhr M. Koopsen, Harderwijk
Dhr C. Koppenol, Krimpen aan den IJssel
Dhr E. Kriek, Amstelveen
Mw N. Lanting-Koetse, Groningen
Dhr H.F.H. Lapidaire, Huizen
Dhr D.G. Lazoe, Hilversum
Dhr A. de Leeuw, Kampen
Dhr J.W.M. van Leeuwen, Leiden
Dhr L. Lemmens jr., Utrecht
Mw L. Lems-Visman, Laren, Nh
Dhr B.O.P. Lijphart, Amstelveen
Dhr P.J. Links, Leeuwarden
Mw M.J. Loggen-Vink, Weesp
Dhr mr R.J. van Luyk, Rotterdam
Mw E.K.H. Margan-van Rosendael, Brielle
Dhr S.E.P.G. Merkx, Breda
Dhr A. Moens, Huizen
Dhr B.G.M. van de Moosdijk, Eindhoven
Dhr A.C.A. Murk, Haarlem
Mw A.M.P. Nederend-Goris, Wierden
Dhr dr J.A. Niemeijer, Utrecht
Dhr J.R. Nienhuis, Weesp
Mw TH.A.TH. Nieuwenhoff-Emich, Apeldoorn
Dhr B.R. Oldekamp, Nijkerk, Gld
Dhr H.J.G. Onderdenwijngaard, Tilburg
Dhr J.A.J. Onderwater, Den Dolder
Dhr J.G.T. Paling, Eindhoven
Dhr J.L.M. Peters, Rotterdam
Dhr G.G. van Poeteren, Soest

Dhr J.W.P.H. Post, Eindhoven
Dhr drs D.A. Regenboog, Bilthoven
Dhr L. Rijk, Zoetermeer
Mw L. Roeles-de Louter, Arnhem
Dhr F.A. Roset, Roosendaal
Dhr G.K. Schoemakers, Losser
Mw W.M. Schreuel, Castricum
Dhr D.M. Simons, Schiedam
Dhr E. Snier, Oosterwolde, Fr.
Dhr J.W. Snoeck, Winschoten
Dhr ing G.A. Steenpoorte, Nijmegen
Dhr H.M.P. van Stijn, Amstelveen
Dhr K. van der Tak, Eindhoven
Dhr R. Teeninga, Deventer
Dhr J.J. van der Tol, Baarn
Dhr H.M. Vandewalle, Bennebroek
Mw J. Veen-van Dalen, Havelte
Dhr  A.H. Veefkind, Ermelo
Dhr TH.W. Verheesen, Sittard
Dhr R. Verheul, Weesp
Dhr F.J. Vermeer, Capelle aan den IJssel
Dhr M.A. Visman, La Nucia, Alicante, Spanje
Dhr F.M. Visser, Molenschot
Dhr J. Visser, Lochem
Dhr G.J.H. Vloedbeld, Almelo
Dhr J.M.J. Wallerbosch, Lobith
Dhr A. Welink, Kampen
Dhr J.A.M. Werkhoven, Amsterdam
Dhr W.H. Westeneng, Soest
Dhr A.W.G.M. Wolters, Groesbeek
Dhr dr J.W. Zantinga, Baarn
Dhr K.L. Zijp, Midwoud
Dhr J.T.L. Zondervan, Leeuwarden
Dhr S.H.J. Zwart, Buitenpost
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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 Familieorganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heem-
stede. 
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



GensDataPro, het stamboomprogramma van de 
NGV, is hét programma bij uitstek voor de genealoog 
die meer wil dan alleen een opsomming van namen 
en jaartallen. In GensDataPro plaatst u al uw fami-
liemateriaal zoals foto’s, scans en bronteksten, een-
voudig bij de juiste gegevens waardoor ze makkelijk 

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

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

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

een boek sterk wordt vereenvoudigd.

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

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


