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Bij de voorplaat
De kwakzalver of de keisnijder, schilderij van Jan Steen, circa 1660. Jan Havickszoon Steen (Leiden, 1625 of 1626 – al-
daar, begraven 23 februari 1679) was een kunstschilder uit Nederland in de 17e eeuw, de tijd van de Nederlandse barokke 
schilderkunst. Zijn werk is van ongelijke kwaliteit, maar mensenkennis, humor en uitbundig kleurgebruik zijn belangrij-
ke kenmerken van zijn werk. Jan Steen was de zoon van Havick Steen, een koopman in graan en brouwer, en Elisabeth 
Capiteyn. Zij waren in 1625 als katholieken voor de schepen getrouwd en zijn naar alle waarschijnlijkheid pas daarna in 
een schuilkerk gehuwd. Jan was de oudste van acht kinderen. Net als zijn nog beroemdere tijdgenoot Rembrandt van 
Rijn bezocht Jan Steen de Latijnse school in Leiden. In 1646 schreef hij zich in bij de Universiteit van Leiden, maar dat 
had waarschijnlijk meer met de privileges, zoals vrijstelling van burgerwachtdienst en drankbelasting, te maken dan met 
serieuze carrièreplannen. Hij kreeg in Utrecht schilderles van Nicolaus Knüpfer, een Duitse schilder van historische en 
figuratieve taferelen.
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Voor u ligt de oktoberuitgave van Gens Nostra, gevuld met artikelen over verschillende genealo-
gische onderwerpen en een grote diversiteit aan informatie via onze vaste rubrieken. 
Het eerste artikel is getiteld “Nieuwe Graafse gegevens over Jan Wier en zijn familie” en is van de 
hand van Leny van Lieshout. Uitgangspunt voor het artikel was een in 2011 afgesloten promotie-
onderzoek van Vera Hoorens. Jan Wier schreef vele boeken en werd wel de “vader van de moderne 
psychiatrie” genoemd. De in Grave geboren en getogen Jan Wier deed medische studies in het bui-
tenland en was later als arts verbonden aan het hof van hertog Willem V van Kleef, Gulik en Berg. 
Voordien praktiseerde hij in Grave en Arnhem. Hij stierf in Tecklenburg. De auteur kreeg toevalli-
gerwijs een manuscript in handen, waarin de regerende kapitteldeken van de Sint Elisabeth-kerk 
in Grave een poging heeft gedaan een overzicht te krijgen van de bezittingen anno 1577 van zijn 
kapittel. Door hiervan en van latere overzichten gebruik te maken kreeg de auteur meer inzicht 
in de eigendommen en transacties daarvan waarbij Jan Wier en zijn familie betrokken waren. Ver-
breding van dit onderzoek naar in andere Graafse verzamelingen bewaarde schepenakten en de 
archivalia van het gasthuis resulteerde in vele nuttige vondsten die een nieuw licht werpen op de 
arts Jan Wier, zijn leven en dat van zijn familieleden.
Het tweede artikel, van de auteur Bram van der Zeeuw, is getiteld “De Vlaamse familie Tayspil in 
Amsterdam” en schetst het leven van een immigrantenfamilie uit West-Vlaanderen. Na de ver-
overing door de Spanjaarden van Antwerpen in 1585 vertrok deze familie naar Emden om daarna 
rond 1602 naar Amsterdam te verhuizen. De auteur heeft al eerder gepubliceerd over het geslacht 
Tayspil, dat afkomstig is uit West-Vlaanderen en later is uitgewaaierd over meerdere landen en 
streken in West-Europa. Het artikel verhaalt vooral over het leven van de eerste drie generaties, 
maar ook gebeurtenissen in de achttiende en negentiende eeuw, waarbij de Tayspils betrokken 
waren, komen aan bod.
Het derde artikel “Ontdubbelen” van Mieke Naber, gaat over twee broers of zijn het misschien 
toch geen broers? Beide geboren in Meppel in 1817 waren zij de laatste twee van een gezin met 
negen kinderen, waarvan er één een voorouder was van de auteur. Er worden drie mogelijkheden 
onderzocht en besproken. Kortom een puzzeltocht in de burgerlijke stand naar “de waarheid”.
In de rubriek Digitaal komt het zoeken in Wiewaswie door auteurs Jaap de Rooij en Henk Nieuwen-
huis van de NGV Dienst Computer Genealogie, aan bod. Ook hebben we in deze rubriek een reac-
tie opgenomen van Christiaan van der Ven, Coördinator studiezaal van het BHIC, waarin hij ingaat 
op een eerder dit jaar in ons blad verschenen artikel: “Opgepast bij het zoeken naar voorouders via 
de index op de website van het BHIC”. Wij verwelkomen zulke reacties omdat zij kunnen bijdragen 
aan een betere kennis van de lezers over wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van het zoe-
ken op het internet naar “onze voorouders”. De rubrieken Boekenrecensies en Tijdschriften bie-
den weer een goed overzicht van binnengekomen literatuur op genealogisch gebied en langzaam 
maar zeker worden de in het verleden opgelopen achterstanden weggewerkt.
We zijn nu beland in het laatste kwartaal van 2014 en in de komende twee edities willen we zoals 
u wellicht nog weet uit de oproep voor artikelen, aandacht schenken aan “De eerste wereldoorlog 
en onze voorouders”. Omdat wij meer artikelen hebben ontvangen dan voor één editie nodig zijn, 
is besloten om de twee laatste uitgaven van ons blad in 2014 te wijden aan dit onderwerp. Daarbij 
proberen wij om in de novembereditie vooral artikelen op te nemen die raken aan het begin van de 
Eerste Wereldoorlog en in de decembereditie artikelen op te nemen die aandacht schenken aan 
de gebeurtenissen na afloop van de Eerste Wereldoorlog. Hopelijk bevalt u deze aanpak. Wij als 
redactie hebben ons best gedaan om weer een interessant blad voor u te maken en wensen u veel 
leesplezier.

Frits van Oostvoorn

Van de redactie
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Op 6 juni 2011 promoveerde Vera Hoorens op een nieuwe studie over Jan Wier, wijd 
en zijd bekend als bestrijder van de heksenwaan1. Er waren in de loop der jaren al 
vele woorden en zelfs al twee proefschriften gewijd aan Wier, maar desondanks is 
Vera Hoorens erin geslaagd tal van fascinerende nieuwe feiten en inzichten aan het 
licht te brengen. Op de solide basis van minutieus bronnenonderzoek waarin geen 
zijwegen werden geschuwd, heeft zij leven en werken van Wier terdege afgekrabd 
en vervolgens van een verfrissende nieuwe verflaag voorzien.

Nieuwe Graafse gegevens  
over Jan Wier en zijn familie

LENY VAN LIESHOUT

1. Penning, geslagen in Tecklenburg ter ere van Jan Wier. Hij is in deze stad gestorven.
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Bij ‘Jan Wier’ denkt de buitenwereld natuurlijk eerst en vooral 
aan zijn boeken en zijn vele verdiensten op grond van die boe-
ken, ook al weet Hoorens die verdiensten flink te relativeren: 
‘vader van de moderne psychiatrie’ mag hij sinds haar onder-
zoek toch echt niet meer heten. In Grave staat echter sinds 
jaar en dag zijn herkomst centraal. In een vriendschappelijke 
strijd met het Duitse Tecklenburg, waar Wier is gestorven en 
begraven, probeert zijn geboortestad, door hemzelf als zoda-
nig benoemd, haar illustere stadgenoot duurzaam voor zich-
zelf te claimen.
Van Wier was tot voor kort enkel bekend dat hij in Grave is 
geboren en getogen, op grond van gegevens die hijzelf in zijn 
boeken heeft verstrekt; verondersteld werd dat hij er na zijn 
medische studies in het buitenland is teruggekeerd om er te 
trouwen en er als arts te praktiseren, tot hij in 1545 met zijn 
gezin naar Arnhem vertrok om daar stadsarts te worden. Bij 
alle nationale en internationale belangstelling voor Wier had 
tot in 1988 niemand ooit nagegaan of daar misschien nog spo-
ren van waren achtergebleven in Graafse archivalia. 
Ter voorbereiding op een tentoonstelling in Grave over Wier in 
dat jaar, vierhonderd jaar na zijn dood, kon ik via het kaartsys-
teem van oud-streekarchivaris H. Essink over de transpor-
tanten en getransporteerden in de Graafse schepensignaten 
uit de jaren 1529-1545 vaststellen dat Wier en zijn vrouw in de 
jaren 1542, 1544 en 1545 transacties hadden verricht ten over-
staan van de Graafse schepenbank. Aanvullend onderzoek in 
het rijke archief van het Sint Catharina-gasthuis en in het ar-
chief van de Onze Lieve Vrouwe-broederschap bracht aan het 
licht dat vader Wier in 1524 als deken van die broederschap 
en in 1528 als schepen actief was geweest, dat een Herman 
Wyer in 1512 kerkmeester was geweest en dat Wier zelf over 
1542-1545 onroerend goed bezat in Beers, vlakbij Grave, als 
opvolger van Yken Herman Wiers. Ik benutte deze gegevens 
voor een lezing die in 1990 in druk verscheen2. Dr. J.J. Cobben, 
in 1960 gepromoveerd op Wier, gaf bekendheid aan de gege-
vens over Wiers optredens voor de schepenbank in zijn laatste 
boek, verschenen in 20023.
Voor haar proefschrift heeft Vera Hoorens deze gegevens op-
nieuw beoordeeld, een aanvullend onderzoek ingesteld in de 
eveneens door H. Essink in typoscript vervaardigde regesten 
tot 1600 van schepenakten uit het gasthuis en daarnaast de 
diverse regesten uit Grave en omgeving geraadpleegd die in-
middels via de website van het Brabants Historisch Informatie 
Centrum (voor de vestigingen te ’s-Hertogenbosch en Grave) 
beschikbaar zijn, met name de regesten door H. Douma van 
schepenakten uit het archief van het kruisherenklooster te 
Sint Agatha. Nader onderzoek heeft zij niet gedaan, enerzijds 
omdat zij zal hebben verondersteld dat er veel meer niet te 
vinden was, anderzijds omdat de vroege levensgeschiedenis 
van Wier, hoe bijzonder ook voor wie de stad Grave en haar 
geschiedenis centraal pleegt te stellen, in het totaal van zijn 
leven en werken niet al te zeer van belang is.

Toen het boek van Hoorens verscheen, had ik toevalligerwijs 
een manuscript onderhanden, waarin de regerende kapittel-

deken van de Sint Elisabeth-kerk in Grave een poging heeft 
gedaan een overzicht te krijgen van de bezittingen anno 1577 
van zijn kapittel. In zijn manuscript registreerde hij voor de 
verschillende altaren in zijn kerk en voor de verschillende 
kerken met bijbehorende altaren onder de jurisdictie van het 
kapittel welke renten er moesten worden opgebracht, en wel 
gespecificeerd naar huis (in stad en dorp) of perceel (op het 
platteland). Bij deze huizen of percelen vermeldde hij nauwge-
zet de straat of de buurtschap, de namen van de buren opzij, 
voor en achter en zo mogelijk bovendien de opeenvolging van 
eigenaren vanaf het ontstaan van de verplichting. Dit bracht 
mij op het idee dat in dit geschrift misschien of Wier zelf, of 

2. Markt 7 in Grave. Hier stond het geboortehuis van Jan Wier.
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zijn vader of andere familieleden terug te vinden zouden zijn. 
En dat bleek inderdaad het geval: Wier zelf werd vermeld als 
eigenaar van een stuk grond in Escharen met de last van een 
rente aan het Antonius-altaar in de Graafse kerk en van nog 
een ander stuk grond, eveneens in Escharen, met de last van 
een rente aan het altaar van Maria en Sint Judocus in de pa-
rochiekerk van Escharen. Zijn vader vond ik echter niet, en 
daarom verbreedde ik mijn onderzoek naar twee leggers van 
het kapittel uit 1565 en 1568 en naar de vroegste schepenak-
ten uit het schepenbankarchief. Toen ik daar eenmaal succes 
had, wilde ik ook alles weten en daarom breidde ik mijn on-
derzoek verder uit naar in andere Graafse verzamelingen be-
waarde schepenakten en naar de archivalia van het gasthuis. 
Het resultaat vindt u hieronder: nieuwe familieleden, het 
definitieve bewijs voor het bestaan van een zus, bijzonderhe-
den over de eerste vrouw van Wier, allerlei onroerend goed, 
zijn geboortehuis en het huis waar hij misschien zelf heeft 
gewoond. Erg spectaculair is het natuurlijk niet: het stelt 
Wier niet in een ander licht. Maar het geeft hem kleur en het 
brengt hem als burger van Grave ondanks meer dan vier eeu-
wen verschil weer heel dichtbij.

Theodorus en Agnes, de ouders van Jan Wier

Wier noemt zijn ouders in De praestigiis Daemonum bij hun 
naam: Theodorus en Agnes4. Theodorus staat voor Derick, 
Agnes staat voor Neesken; in de legger van het kapittel over 
1568 komt Neesken voor, als ‘Neesken gelaten weduwe De-
rick Wijers’, debiteur van een rente uit een huis aan de Markt. 
In zijn legger over 1565 had dezelfde rentmeester Neesken 
ook al vermeld, voor dezelfde locatie, maar daar als ‘Neesken 
gelaten weduwe Arnt Wijers’; in de legger over 1568 is te zien 
dat hij begonnen is een A te schrijven maar zichzelf heeft ver-
beterd5. Ik vond in alle zestiende-eeuwse Graafse archivalia 
die ik heb geraadpleegd maar één Derick Wijer, onder meer 
als eigenaar van het huis dat in de kapittelleggers is geregis-

treerd. In de schepensignaten komt hij niet als transportant, 
maar wel twee keer als buurman voor: bij een transport op 30 
april 1529 en bij een transport op 23 mei 15336. 
Aan de percelering in de Graafse binnenstad is in de loop der 
eeuwen zo weinig veranderd dat ik met zekerheid kon vast-
stellen dat het gaat om het huidige Markt 7, aan de zuidzijde 
van de Markt. Wier vertelt over dit huis dat het een zolder 
had waarop hop, de handelswaar van zijn vader, opgeslagen 
lag7. Het huidige huis dateert uit de eerste helft van de ne-
gentiende eeuw; in 1794 was Grave langdurig belegerd door 
de Fransen en onder meer aan de Markt was de schade groot 
geweest. Het toeval wil overigens dat het buurhuis, Markt 
5, sinds 1989 is voorzien van een bronzen plaquette die de 
herinnering aan Jan Wier in zijn geboortestad levend moet 
houden.

Bij de eerste transportakte, die uit 1529, trad Derick zelf als 
schepen op. Hij was heel dat jaar als zodanig actief en wel 
zeer actief: alleen in januari komt hij niet als dienstdoend 
schepen voor. In het archief van het Graafs Veer bevindt zich 
een originele akte van 9 februari 1529 waarin hij optrad, com-
pleet met schepenzegels8. De schepensignaten beginnen in 
1529; voor eerdere jaren zijn we daarom aangewezen op an-
dere bewaard gebleven originele akten. Het gasthuisarchief 
heeft er drie, alle uit 1528: van 2 januari, 11 april en 13 april, alle 
eveneens met zegels9. Uit deze zegels blijkt dat de familie 
Wier haar naam als ‘Wier’ spelde. Omdat in de meeste bron-
nen de naam desondanks als Wyer/Wyers wordt geschreven, 
mag worden aangenomen dat ‘Wier’ als ‘Wi-er’, Wijer, werd 
uitgesproken.
Na 1529 komt Derick Wier niet meer voor in de jaarlijkse op-
gaven in het signaat over het stadsbestuur, noch bij de bur-
gemeesters, noch bij de schepenen, noch bij de provisoren. 
Het was overigens in Grave niet ongebruikelijk dat stedelijke 
functionarissen niet opnieuw werden benoemd.
In een akte van 10 maart 1537 over de verkoop van een kool-
hof wordt gesproken over zijn erfgenamen als buren10; toen 
leefde hij dus zeker niet meer. Uit de notities in de twee ka-
pittelleggers blijkt dat zijn vrouw hem heeft overleefd en 
kennelijk in het huis is blijven wonen. Een transportakte naar 
een volgende eigenaar ontbreekt, maar dat zegt niet alles: er 
is helaas een substantieel hiaat in de schepenakten over de 
periode november 1545 – november 1551 en er zijn aanwijzin-
gen dat ook in de periode daarvoor (bijvoorbeeld eind 1540) 
niet alle transacties zijn genoteerd. Misschien was Neesken 
nog in leven toen haar zoon Jan in 1545 met zijn gezin naar 
Arnhem vertrok en dateren haar dood en het daarop volgend 
transport van het huis van daarna. Wanneer het signaat op-
nieuw begint, wordt in akten over buurhuizen een nieuwe 
eigenaar genoemd: Frans Leeuwens. In de leggers is hij als 
eigenaar na Neesken Wier en wel als zittend eigenaar gere-
gistreerd.

De schaarse andere vermeldingen van vader Wier bieden maar 
weinig aanknopingspunten over zijn leven. Getuige twee in 

3. Schepenzegel van Derick Wier, Gasthuisarchief Grave nr. 845
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het archief van de Graafse Onze Lieve Vrouwe-broederschap 
bewaard gebleven schenkingsakten, beide van 30 november 
1524, was hij in dat jaar samen met Jan Vervoert deken van die 
broederschap11. In het boekjaar Martini (11 november) 1523 / 
Martini 1524 was hij samen met Coenraet Schers provisor van 
het geesthuis, in het boekjaar Martini 1525 / Martini 1526 was 
hij samen met Jan Bogemeker provisor van het gasthuis12. Dat 
typeert hem in combinatie met zijn schepenschap als een Gra-
venaar van een behoorlijke importantie. En een trouw katho-
liek: in de kerkrekeningen over 1527 is een gift genoteerd van 
‘een snytser croen ad jj gulden tot der tymmering aen onsser 
vrouwen Choer’13. Misschien is hij lid geweest van de in 1519 
opgerichte broederschap van Sint Matthias: zijn jongste zoon 
noemde hij Mathijs, een naam die in Grave in die jaren niet veel 
voorkomt14.
Tot een begrafenis in de kerk (die zou uit de kerkrekening zijn 
gebleken) is het echter niet gekomen. In Grave was die overi-
gens niet al te gebruikelijk. Zijn zoon Jan was van 1515 of begin 
1516, Mathijs van 1521; hij was dus niet heel erg jong toen hij 
stierf.
Blijkens het signaat van vesten had Derick een stevige ver-
plichting aan de O.L.V. broederschap: op 11 april 1530 vestten 
Jan vande Velde en Henrick die Caell als dekens van de broe-
derschap Lysbeth weduwe van meester Peter de organist vier 
rijnse gulden uit een erfbrief van vijf goudgulden die Derick 
Wyers jaarlijks verschuldigd was15. Over de herkomst van deze 
schuld en over het bezit waarin deze schuld was gevestigd, 
werden in het archief van de broederschap geen nadere gege-
vens gevonden.

Voorouders: Heyman en Jan Wier

Gelet op zijn stedelijke functies ligt het in de rede dat Derick 
Wier burger van Grave is geweest. Nieuw aangenomen bur-
gers werden steeds in de stadsrekeningen geregistreerd; voor 
de periode van 1421 tot en met 1500 zijn die grotendeels be-
waard (1435, 1468-1469, 1471-1474, 1480, 1482-1484 ontbreken 
geheel, 1436, 1437, 1438 en 1440 deels), voor 1501 tot en met 
1519 zijn er enkel ingebrande fragmenten. In al deze rekeningen 
is geen enkele registratie als burger van een Wier of Wyer te 
vinden. Derick Wier komt er in voor: in het jaar 1513 kreeg hij 
zijn eerste tolbrief. Burgers van Grave genoten her en der in 
den lande vrijheid van de betaling van tolgelden voor henzelf 
en hun handelswaar (het oudste charter uit het stadsarchief, 
van 22 april 1290, garandeerde de burgers van Grave tolvrijheid 
in Holland en Zeeland), maar wie de eerste keer de daarvoor 
vereiste tolbrief lichtte, moest de stad op op wijn tracteren16.

Burger van Grave werd je op drie manieren: door geboorte, 
door een Graafse burgerdochter te trouwen of door als burger 
te worden aangenomen – meestal tegen betaling van een be-
paald bedrag of een gift in natura – door het stadsbestuur. Als 
Derick inderdaad niet in de nu verloren gegane stadsrekenin-
gen heeft gefigureerd, ligt het voor de hand dat hij Gravenaar 
was via zijn vader of zelfs al via een voorvader. Voor het vader-
schap is er een aannemelijke kandidaat: Heyman Wyer. Hij was 
in 1498 deken van de O.L.V. broederschap en in 1512 kerkmees-
ter. In de boekjaren Martini 1502 Martini 1503 en 1504/1505 
was hij bovendien provisor van het geesthuis17. 

4. Schepenakte uit 1445 met daarin de naam van de oudste Jan Wier, Gasthuisarchief Grave nr. 845
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Heyman was getrouwd met Yken, achternaam niet bekend.
In het signaat van vesten komt zij twee keer voor: op 31 juli 
1529 werd Yken Wyers weduwe van Heyman Wyers een ren-
te van drie gouden philippusgulden gevest, met Derick Wyer 
als dienstdoend schepen; en op 10 maart 1535 gaf Yken Wyers 
haar dochter Belen als beloning voor al haar bewezen diensten 
(‘voir wachten waerden ind truwen dynst sy oer langen tyt ge-
daen heft’) drie goudgulden gaande uit het huis in de molen in 
de Graafse Rogstraat18.

Maar zelfs Heyman is naar alle waarschijnlijkheid nog niet de 
stamvader van de Graafse Wiers. In het gasthuisarchief is een 
Graafse schepenakte van 10 oktober 1445 bewaard gebleven 
waarin Jan Tijgeler als geesthuismeester verklaart dat Jan 
Wijer 1 malder rogge heeft ingelost (‘geloest ende gequijt’) uit 
een schepenbrief van 2 malder gaande uit het huis en erf van 
Herman Pelserz aan de Markt naast Tijs Janszoon19. Of dit al 
het huis betreft dat Derick later zou bewonen, viel helaas niet 
aan te tonen. In de bewaard gebleven stadsrekeningen komt 
ook hij overigens niet voor.

Er zijn, met stevige hiaten, rekeningen van het geesthuis be-
waard gebleven vanaf 1464; die van het gasthuis beginnen in 
1447. In de gasthuisrekening over het boekjaar sint Dionysi-
us (9 oktober) 1447 / sint Dionysius 1448 wordt Jan Wyer als 
schuldenaar vermeld onder de posten ‘Alt gelt’ te Grave en 
‘Payment’ te Grave, beide keren voor 10 stuivers. Dit blijft zo 
tot de rekening over sint Dionysius 1468 / sint Dionysius 1469: 

de 10 stuivers Alt gelt blijven staan, maar bij de 10 stuivers 
payement wordt genoteerd: Jan Wyer nu Henrick Moerken.
In de eerstvolgende rekening blijft het Jan Wyer onder Alt gelt 
maar is het enkel Henrick Moerken onder payement. Daarna 
is er een hiaat in de gasthuisrekeningen; wanneer ze weer be-
waard zijn, over Martini 1480 / Martini 1481, komt Wiers naam 
niet meer voor. Uit deze posten blijkt dat hij zeker in Grave 
heeft gewoond. In de geesthuisrekening over het boekjaar 
Sint Jan midzomer (24 juni) 1464 / Sint Jan midzomer 1465 
staat Jan Wyer genoteerd als schuldenaar van een geldrente 
van 10 stuivers en een rogrente van acht malder uit de hof ‘den 
haezen Raet’. Plaatsen worden niet genoemd, maar ‘den hae-
zen Raet’ lag onder Beers.
In de rekeningen over 1465/1466, 1466/1467 en 1467/1468 
worden deze mededelingen herhaald. In de rekening over 
1468/1469 staan voor het eerst namen van plaatsen vermeld. 
De acht malder worden dan genoteerd onder Beers met nog 
steeds Jan Wyer als schuldenaar, de 10 stuivers staan onder 
Grave maar met een nieuwe schuldenaar: meister Herman 
Barbier of barbier – het is niet duidelijk of het een aanduiding 
van een beroep betreft of een achternaam. 
In het boekjaar 1481 /1482 (inmiddels van Martini tot Martini) 
wordt een rogrente van drie malder onder Cuijk die tot dan 
toe was geadministreerd op naam van Gaert Krudener toege-
rekend aan Jan Wyer (‘Gaert Krudener nu Jan Wyer geheiten’, 
vergelijk het boekjaar 1480/1481: Gaert Krudener). 
Maar dit is niet dezelfde Jan Wyer als de Wier van de rogge in 
Beers: dat blijkt in het boekjaar 1486/1487, wanneer de rog-
ge in Cuijk op naam staat van de kinderen van Jan Wyer en de 
rogge in Beers gewoon op naam van Jan Wyer blijft staan20. De 
Wier van de rogge in Cuijk was misschien de Johan Wyer die 
getrouwd was geweest met Bertten en van wie de erfgena-
men: de gebroeders Guert Wyer en Derick Wyer, en Lucas Wyl-
niszoon van Dornen en Johan van Cleve, figureren in een Cuijk-
se schepenakte van 18 mei 1516 over een rente van een malder 
rogge ten gunste van het kruisherenklooster Sint Agatha uit 
een hofstad in Cuijk21.
De Cuijkse rogge in de geesthuisrekeningen (inmiddels vier 
malder groot) blijft op naam staan van de kinderen Wyer tot 
in het boekjaar 1499/1500, wanneer Heyn die Groet de nieuwe 
schuldenaar is. In het boekjaar 1493/1494 krijgt ook de rogge 
in Beers een nieuwe schuldenaar: Heyman Wyer. Kennelijk was 
de Jan Wyer van die rogrente zijn vader, was die vader gestor-
ven en erfde Heyman de verplichting. Heyman (zijn naam wordt 
nu eens als Wiers, dan weer als Wyer of Wyers geschreven) 
blijft genoteerd voor de rente tot en met het boekjaar 1525/ 
1526. Dan volgt er een hiaat; bij de eerstvolgende bewaard ge-
bleven rekening, die over 1529/1530, staat de rente op naam 
van ‘Heyman Wyers huysfr’. 
Na een nieuw hiaat vanaf 1531/1532 is de eerstvolgende reke-
ning die over het boekjaar 1537/1538; dan staat de rente op 
naam van ‘Yken Wedue Heyman Wyers’. De rekening over het 
boekjaar daarna ontbreekt weer, en over 1539/1540 en 1540/ 
1541 staat de rente op naam van Ykens erven. Inmiddels had 
zich ook een Derick Wyer gemeld, en wel voor zes malder rog-

5. Postzegel ter ere van Jan Wier
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ge in Mill ten gunste van het gasthuis, gedeeld met Jorden Jans 
en als i/opvolger van Jut Hanen, het eerst in de gasthuisreke-
ning over het boekjaar 1525/1526. 
In 1541/1542 of in het boekjaar daarna (in 1541/1542 wordt zijn 
opvolger al in de marge genoteerd) wordt Jan Lenaerts als 
nieuwe schuldenaar vermeld22. Deze Derick was echter een 
ander dan de Graafse Derick; misschien was hij de Cuijkse De-
rick maar dat is geenszins zeker. De Derick van de rogrente in 
Mill woonde daar in het Hollanderbroek, was getrouwd met 
Els Haenen met wie hij drie of vier kinderen had: Beert, Peter 
en Jutt en misschien Anna. Hij stierf voor 1538; zijn huis, zijn 
hofstad en de grond waarop de rente drukte, wisselden op 28 
januari 1538 van eigenaar23. Dat deze Derick als schuldenaar 
in de gasthuisrekeningen vermeld blijft terwijl hij in feite al 
lang gestorven was en zijn bezit al lang in andere handen was, 
noopt uiteraard tot voorzichtigheid. Het lijkt echter duidelijk 
dat de eerste Jan Wier is gestorven voor Martini 1493 en dat 
de weduwe van Heyman is gestorven voor Martini 1539; en we 
wisten al dat Heyman is gestorven voor 1529.

Terug naar dokter Jan Wier

In de geesthuisrekening over het boekjaar 1541/1542 wor-
den de erven van Yken Wyer nog wel genoemd, maar staat in 
de marge: ‘nu Gert Inden Molen cum suis’. Gerit Janss was op 
dat moment eigenaar van het huis De Molen in de Rogstraat 
in Grave; bewoners van het huis in kwestie werden heel de 
zestiende eeuw door steeds benoemd met de naam van het 
huis. Enig verband met de familie Wier ontbreekt echter. In 
de eerstvolgende rekening, over 1542/1543 worden de erven 
opnieuw genoemd, maar nu staat in de marge: ‘nu meister Jan 
Wiers’. De rekening over 1543/1544 ontbreekt; er is een rekening 
zonder voorblad (misschien een concept) bewaard gebleven die 
waarschijnlijk uit dit boekjaar dateert en die spreekt van ‘Die er-
ven Yken Wyers van hoff ten Hasenraet’, voor acht malder. De 
rekening daarna loopt van 16 april 1544 tot Martini 1544; daar 
staat genoteerd dat meester Jan Wiers een rogrente van vier 

malder in geld heeft voldaan. Vanaf Martini 1544/Martini 1545 
wordt hij als ‘meyster Jan Wyers’ aangeslagen voor de volle acht 
malder onder Beers. Vanaf de rekening over 1546/1547 staat 
‘meyster Jan Wyers’ ook genoteerd voor vijf vat rogge onder 
Escharen, een rente die in het boekjaar 1544/1545 nog op naam 
stond van Jan vanden Broick Guertss. 
In een Escharense schepenakte van 22 april 1544 wordt ‘mees-
ter Jan Wyers’ genoemd als buur aan beide zijden van twee 
morgen land op het Rot onder Escharen; misschien waren de 
vijf vat rogge verschuldigd uit dit bezit en dan zou de geest-
huismeester de actuele stand van zaken niet correct hebben 
genoteerd. In de bewaard gebleven Escharense akten werd 
geen transactie teruggevonden, maar dat zal te maken heb-
ben met de omstandigheid dat er niet al te zorgvuldig is ge-
registreerd24. In de laatste geesthuisrekening die bewaard is 
gebleven, die over 1564/1565, staan beide renten nog steeds 
op naam van meester Jan Wier25. De dan gecombineerde gast- 
en geesthuisrekeningen beginnen pas weer in 1631.

Andere Wieren, opgediept uit de schepensignaten

Omdat, zoals hieronder nog zal worden aangetoond, de hier 
voor acht malder en vijf vat rogge aangeslagen Jan Wier inder-
daad dokter Jan Wier was, kan er een erflijn Jan Wier – Heyman 
Wier – weduwe Heyman Wier – erven weduwe Heyman Wier 
– dokter Jan Wier worden geconstrueerd, en dat zou beteke-
nen dat Heyman de grootvader was van dokter Jan Wier of op 
zijn minst een directe bloedverwant. Voor meer duidelijkheid 
hierover moeten we terug naar de schepensignaten. Tot aan 
het hiaat vanaf eind 1545 worden daarin maar liefst vijf tot nu 
toe volledig onbekende Wieren genoemd, ongerekend Yken 
en haar dochter Belen: een Arnt Wier, een Jan Wier, een Lysken 
Wier, een Jan Wier die priester was en nog een andere Jan Wier 
die qua leeftijd een zoon van Heymen zou kunnen zijn. 
De oudste vermelding van Arnt komt uit het archief van het 
smedengilde: op 3 februari 1526 vesten Arnt Wyers en Heyle 
e.l. Henrixken Loefs, dochter van bakker Loefs, een halve en-

Jan Wyer aan ‘alt geld’ uit bezit in Grave aan het gasthuis: 1447/8 t/m 1469/1470 met lacune
Jan Wyer in ‘payment’ idem: 1447/8 t/m 1467/8

Jan Wyer lost een malder rogge aan het geesthuis: 1445
Jan Wyer aan geld uit bezit in Grave aan het geesthuis: 1464/5 t/m 1467/8
Jan Wyer aan rogge uit bezit in Beers aan het geesthuis: 1464/5 t/m 1492/3
Heyman Wyer voor dezelfde rente: 1493/4 t/m 1525/6 met lacune
Echtgenote Heyman Wyer idem: 1529/31 met lacune
Yken wed. Heyman Wyer idem: 1537/38 met lacune
Erven Yken Wyer idem: 1539/1541

Andere familie(s) Wier die in de gast- en geesthuisrekeningen worden genoemd:

Jan Wyer aan rogge uit bezit in Cuijk aan het geesthuis: 1481/2 t/m 1485/6 
Kinderen Jan Wyer idem: 1486/7 t/m 1498/9
Derick Wyer aan rogge uit bezit in Mill aan het geesthuis: 1525/26 t/m 1541/2
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kele gouden philippusgulden (van 25 stuivers) uit hun huis 
en erf buiten de Brugpoort, dus buiten de stad, naast Claes 
Verlynden en naast Jan van Hoeck, achter aan Derick Verhey-
en26. In de signaten krijgt Arnt zonder dat er een echtgenote 
wordt genoemd op 28 juli 1529 een rente van drie rijnse gulden 
gevest. Daarna verkopen hij en zijn vrouw Heylken eerst een 
schepenbrief van drie philippusgulden, op 15 februari 1532, 
vervolgens wordt de rente van drie rijnse gulden in twee de-
len verkocht, op 3 november 1532 en 3 januari 1534, en op 23 
december 1534 bezwaren ze hun huis, dan omschreven als een 
huis en erf op de dijk naast Ghysken Pappertz en naast Jan van 
Hoeck, achter op de Eckerse graaf, met drie gulden brabants. 
Op 24 mei 1530, 27 februari 1533 en 23 december 1533 wordt 
Arnt als buurman genoemd bij andere huizen op de dijk. In de 
akte van 23 december 1534 worden als lasten tot dan toe be-
halve een rente van een halve philippusgulden die we al tegen-
kwamen in de akte in het archief van het smedengilde uit 1526 
nog drie butkens genoemd, die, zo blijkt uit de kapittelleggers 
van 1565 en 1568, waren verschuldigd aan het kapittel: onder 
‘Van den Hoven buiten die Brug poirt opde dijck’ worden daar 
drie butkens of acht stuivers payement genoteerd ‘uijt sin 
erve Arnt Wijers, na sin kinderen, na Claes tijmmerman, na sin 
gelaten wedue, nu Hen Grietkens’ (1565) resp. ‘uijtter huis ende 
erve dat Arnt Wijer te wesen plach na sin kinderen na Claes 
tijmmerman nu Henneken genaempt Hen Grietkens’ (1568)27.
Gezien de data en de levensstaat van deze Arnt was dit niet 
de Arnt Wier die de broer was van dokter Jan Wier, maar een 
verwant, waarschijnlijk een oom naar wie Arnt de jonge dan 
weer genoemd kan zijn. Een complicatie die ik niet heb weten 
op te lossen is dat de stadssecretaris in zijn op dat moment 

gebruikelijke notities over nieuwe burgers en eerste tolbrie-
ven op de versozijde van de bladzijde waarop hij de magistra-
ten van het nieuwe jaar vermeldt, voor het jaar 1533 ‘Arnt Wyer’ 
als nieuwe burger heeft geregistreerd28. Zou Arnt de oude een 
broer zijn van Derick en/of een zoon van Heyman, dan lijkt het 
aannemelijk dat hij al krachtens geboorte burger van Grave 
was. Als het om Arnt de jonge zou gaan, geldt hetzelfde. Hier 
schieten de bronnen eenvoudigweg tekort. Overigens werd er 
in de hier bedoelde jaren in Grave volop gewoond buiten de ei-
genlijke begrenzing van de stad, met name in de omgeving van 
de Brugpoort. Voor het gebied De Ham, ten zuidoosten van de 
Brugpoort en de Hampoort, was in 1533 zelfs een eigen kapel 
opgericht. Pas na het beleg van Grave door Staatse troepen 
in 1674 komt er een einde aan deze buitenste bewoningsschil.

De tweede Wier die in de vroegste signaten wordt genoemd, is 
een Jan Wier die in elk geval niet dokter Jan Wier is geweest. Op 
31 juli 1534 komt hij voor het eerst in het signaat voor: Gerlynck 
Emontss belooft dan dat als hij eerder zou sterven dan zijn 
dochter Mary en zij zou sterven zonder wettige kinderen haar 
goederen zullen versterven voor de ene helft aan Jan Wyers en 
zijn vrouw Alyt en voor de andere helft aan zijn broers Gever 
en Arnd en aan de kinderen van zijn broer Henrick in de plaats 
van hun vader. Uit een schepenbrief van 14 mei 1544 blijkt dat 
Gerlynck of Gherlynck getrouwd was geweest met Lyssken 
Wyerz en dat Mary of Maryken een kind (en kennelijk het enige 
kind) was uit dat huwelijk. Gherlynck hertrouwde daarna met 
Jhenneken (schepenbrief van 19 april 1542); Maryken leefde in 
elk geval nog op 14 mei 1544. In 1535 was Gerlynck ernstig ziek 
geweest; op 15 november wees hij ‘liggend inden syn sacra-
menten’ met toestemming van zijn broer Geeff heer Jan Wyers 
priester aan als voogd over Mariken. 
Hier hebben we dus drie familieleden tegelijk te pakken: Lyss-
ken of Elisabeth Wier, gezien de data kennelijk een tante van 
dokter Jan Wier; een Jan Wier met zijn echtgenote Alyt, op 
grond van dezelfde data kennelijk een oom; en zelfs een pries-
ter Jan Wier die, naar op grond van de context mag worden 
aangenomen, met alle voorgaanden verwant was. De oom Jan 
Wier die was getrouwd met Alyt is waarschijnlijk dezelfde als 
de Jan Wyerz die met zijn echtgenote Barbara en met de kin-
deren van meester Anthonis Storckz op 8 oktober 1543 een 
schepenbrief transporteerde, met Derick van Werdenborch 
en zijn vrouw Anna op 17 november 1544 twee andere sche-
penbrieven transporteerde en op 25 februari 1545 een koolhof 
buiten de Hampoort transporteerde. 
Meer dan twintig jaar later, op 29 november 1567, registreert 
de stadssecretaris bovendien nog een akte waarbij een Jan 
Wier en zijn echtgenote Heylken Jacop vanden Haege Her-
manss een bezegelde brief van zes philippusgulden vesten; 
dat zal een neef zijn geweest, misschien een zoon van de Arnt 
die een huis had op de dijk29. En ten slotte komen er in de signa-
ten nog vier andere onbekende Wieren voor die met niemand 
van de vorigen in verband lijken te staan: op Sint Maarten 1552 
vesten Nyel Jacop Wyerss en zijn vrouw Lysken, Jan Jacop 
Wyerss, hun [?] zoon Bernt Jacops en zijn vrouw Willeke en Pe-

6. Plaquette ter ere van Jan Wier op de markt in Grave
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ter Jacop Weyerss Hermen Peterss van Haeps en zijn vrouw 
Heess een schepenbrief van twee malder rogge, kennelijk uit 
een bezit in Oeffelt30 . 

De meest intrigerende van heel dit gezelschap, mede gelet 
op de levensgeschiedenis van dokter Jan Wier, is uiteraard de 
priester Jan Wier. Via in de archieven van de dominiale reken-
kamer te Brussel bewaard gebleven kwitanties kon worden 
vastgesteld dat hij kanunnik was van Sankt Aposteln in Keulen, 
een alleszins eerbiedwaardig en eervol ambt. Hij had een jaar-
lijkse rente van vijftig carolusgulden ten laste van de domeinen 
van Grave en het Land van Cuijk en tekende kwitanties daar-
voor per 1 juni 1553 en 18 september 1554 als ‘Johanes Wyer’; in 
de tekst van de kwitanties, geschreven door Cornelis Antho-
nii, op dat moment secretaris van en notaris te Grave, wordt 
hij omschreven als ‘heer Jan Wiers van Genip’. Hij stierf voor 
2 november 1555, want op die datum tekent Jan van Hollant, 
priester en vicaris te Grave, een kwitantie als nieuwe recht-
hebbende (‘gecocht van heer Jan Wyers van Ghennep zalliger 
Cnonick singde van snte Apostolen binnen Coellen’31. Deze Jan 
kwam dus van Gennep, wat naspeuringen zo goed als onmoge-
lijk maakt: Gennep is in 1597 grotendeels door brand verwoest, 
met inbegrip van diverse archieven die daar veiligheidshalve 
waren ondergebracht, waaronder de Cuijklandse archieven en 
de archieven van het Graafse klooster Maria Grave. De archi-
valia van het kapittel van Sankt Aposteln op hun beurt – met 
daarin onder meer een necrologium van de kanunniken van het 
kapittel - zijn het slachtoffer geworden van de ramp die het 
stadsarchief van Keulen op 3 maart 2009 heeft getroffen.

Heel deze schare familieleden, met uitzondering van de Jan 
Wier die in 1567 getrouwd was met Heylken, komt in de signa-
ten van na het hiaat per eind 1545 niet meer voor. Dat dokter 
Jan Wier nadien als erfgenaam optreedt van de hof in Beers 
als opvolger van Heyman en daarna van Yken als weduwe van 
Heyman, wijst erop dat de veronderstelde ooms Arnt en Jan 
(Lyssken Wier was kennelijk al voor 1534 gestorven) al vroeg 
zijn overleden en dat bovendien zonder enig nageslacht dat de 
jaren des onderscheids heeft bereikt.
De signaten van vesten leveren echter ook meer en andere 
bijzonderheden op over dokter Jan Wier zelf, over zijn eerste 
vrouw en over zijn zuster. Die zuster, wier bestaan lang in twijfel 
is getrokken, komt voor in brieven van Mathijs Wier als ‘A’32. In 
werkelijkheid heette ze Elisabeth, waarschijnlijk naar haar met 
Gerlynck Emontss getrouwde tante Lyssken. Na het vertrek 
van het gezin Wier naar Arnhem en daarna naar elders heeft ze 
in Grave trouw de zaken van haar broer behartigd.

Judith, de eerste vrouw van Jan Wier

Eerst echter enkele details over Judith of Jutken, de eerste 
vrouw van Jan Wier. De traditie wil dat haar achternaam Wint-
gens of Wyntkens was en dat haar vader Hendrik heette33. In 
het archief van de Sacramentsbroederschap te Grave is een 
Graafse schepenakte bewaard gebleven van 13 november 1513 

waarin Heylken, weduwe van Cornelis Lambertss van Weerdt, 
verklaart dat zij haar nicht Jutken, dochter van wijlen Henricj 
Wynkens, 100 philippusgulden schuldig is uit haar eigen vermo-
gen en haar bezit in Grave, met dien verstande dat als Jutken 
overlijdt zonder wettige erfgenamen de helft van dit bedrag 
zal komen aan de Sacramentsbroederschap en de helft aan de 
kerk van Escharen, en dat als Jutken de geestelijke staat aan-
neemt zij dit geld in zal mogen brengen als bruidsschat34.
Is dit de Jutken die later de vrouw werd van Jan Wier, dan was 
zij ouder dan haar toekomstige echtgenoot. De naam Wint-
gens/Wyn(t)kens komt in de signaten los van deze Jutken 
voor 1556 in het geheel niet voor en daarna niet meer dan in-
cidenteel en met herkomsten van buiten Grave, wat het des te 
aannemelijker maakt dat het hier de latere vrouw van Jan Wier 
betreft35. Jutken zelf figureert voor haar huwelijk enige keren 
in de signaten: op 8 februari wordt Jutken dochter van Henrick 
Wynkens drie gulden brabants met Petrus ad Cathedram als 
vervaldag gevest; op 26 maart 1538 pandt Jutken Henrix via 
een zogenaamde aangerichte brief aan Joost vande Velde 
voor een schuld van zes gulden brabants en op 30 september 
1538 draagt Jutken Henrycks die brief over aan het kapittel; op 
15 januari 1539 worden Jutken Henryckz drie gulden brabants 
gevest met O.L.V. Lichtmis als pachtdag36. Het staat vast dat 
deze Jutken de Jutken was die met Jan Wier is getrouwd – en 
dat geeft meteen januari 1539 als vroegste trouwdatum – om-
dat de twee schepenbrieven van drie gulden brabants op 10 
maart 1544 door het echtpaar Wier zijn verkocht.
Op 8 juni 1542 nemen meyster Jan Wyerz en zijn vrouw Jutken 
een schepenbrief van twee philippusgulden over van Lysbeth 
Phlipz; dan zijn ze dus zeker al getrouwd. Diezelfde brief ver-
kopen ze weer op 6 mei 1545, vlak voor hun vertrek naar Arn-
hem, en wel aan Jan vanden Broick Gertssz, ongetwijfeld de 
eigenaar van de door Wier verworven bezittingen te Escharen 
uit de geesthuisrekening van 1544 / 1545. Eerder, op 2 maart 
1544, hadden ze een schepenbrief van zes gulden brabants 
verkocht die Jutken uit een magescheid had gekregen37.

Jan Wier: een bemiddeld man

Bij zijn vertrek moet Jan Wier al in goeden doen zijn geweest, 
zeer waarschijnlijk omdat hij flink geërfd had. De hof ‘de hae-
zen Raet’ onder Beers moet een aanzienlijk bezit zijn geweest, 
een bezit bovendien dat al geruime tijd in de familie was. Ver-
der had hij twee stukken grond in Escharen waarvan er getuige 
de eerder genoemde Escharense schepenakte en de geest-
huisrekeningen zeker een al vroeg, in 1544, zijn eigendom was. 
In een overzicht van inkomsten van het kapittel uit 1577 staat 
Wier onder de inkomsten van het Sint Antonius-altaar geno-
teerd voor een half malder rogge uit een ‘erffnis to Eessche-
ren’ op het Rot die eigendom was geweest van Stijn van Heck, 
vervolgens van Grietken Leuwen, vervolgens van ‘meister Jan 
Wiers medicus’ en inmiddels van Tijss Ebben. Uit de eerder ge-
noemde Escharense schepenakte en een hieronder te behan-
delen akte uit het Graafse signaat van vesten blijkt dat deze 
gronden inderdaad op het Rot lagen, waarbij het signaat nog 
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specificeert dat ze in het Escharense veld lagen en drie mor-
gen groot waren.
Het andere bezit in Escharen bestond uit de hof De Bolt. In het 
al genoemde overzicht van kapittelinkomsten uit 1577 wordt 
voor het altaar van O.L. Vrouw en Sint Judocus in de kerk van 
Escharen beschreven dat de hofstad De Bolt een malder rog-
ge moest opbrengen, dat die inmiddels uit drie delen bestond 
en dat elk van die delen twee, vier resp. twee vat moesten 
opbrengen, waarbij de delen twee en drie eigendom waren 
geweest van Jan Wier: ‘hier van betaelt uijter syn aengedeelt 
Arnt Emontss, nae meister Jan Wier medicus, nae Jorien van 
Horn, nu Stijn sin gelaten wedue vier vaet roggen’ resp. ‘hier 
van betaelt uijter hun aengedeelt Guijll Symons wedue mijt 
Frans haer soen, nae meister Jan Wier medicus, nae Jorien van 
Horn, nu Stijn syn gelaten wedue twe vaet roggen’38. De Escha-
rense schepensignaten voor deze periode zijn niet bewaard 
gebleven, maar de Graafse signaten geven voldoende duide-
lijkheid over wat er wanneer met deze bezittingen is gebeurd; 
ze bevestigen bovendien de namen van de nieuwe schuldena-
ren. De Bolt wisselde het eerst van eigenaar.
Op 28 februari 1572 tekent de secretaris van Grave op dat mr. 
Jan Wiers zijn zuster Lysbeth had gemachtigd Jorien van Hoir-
ne als koper van de hof De Bolt drie morgen land in het ‘Esserse 
velt’ en zijn huis in Grave (daarover zodadelijk meer) tot ‘weer’ 
te stellen, dat wil zeggen zekerheid te geven voor de koop. In 
de eigenlijke akte over de weer van dezelfde dag wordt vast-
gelegd dat ‘Lysbeth Wyers’ optrad als gemachtigde van ‘mr. 
Jan Wiers haer brueder ende syn kinderen verwect by Jutken 
syne huysfr. seliger nementl. Derick Wiers Jan Wiers Sophia 
Wiers’. Het stuk grond in het Escharense veld is in september 
1576 door of namens Jan Wier aan de gebroeders Jan en Derick 
Melis verkocht. Aangezien het nog belast was met de weer aan 
Van Hoirne stelde de kleermaker Jan Cornelis op 19 september 
van dat jaar de gebroeders zijn eigen huis op de Markt in Grave 
als weer voor een totaal van 437 daalders ad dertig stuivers 
per stuk, ongetwijfeld de koopprijs.
De grond wordt dan omschreven als ‘een stuck Landts gelegen 
tot Esseren opt Rot’. Lysbeth Wier op haar beurt beloofde na-
mens haar broer Jan Cornelis te vrijwaren van alle eventuele 
daaruit te ontstane schade, onder verband van haar persoon 
en goederen39. Naast deze bezittingen in Beers en Escharen 
had Wier ook nog gronden ergens ‘in het gebied van Raven-
stein’; hij spreekt over hagelschade aan deze gronden en geeft 
in dat kader de zojuist geciteerde, helaas weinig precieze loca-
tie in De Praestigiis Daemonum40. Onderzoek in de schepen-
signaten van Stad en Land van Ravenstein (de enige die voor 
de regio Uden/Ravenstein – Uden hoorde toen onder het Land 
van Ravenstein - over deze periode bewaard zijn gebleven) 
leidde wel tot de vondst van een verder onbekende familie 
Wyers in die regio, maar niet tot enig detail over de gronden41. 
Ongetwijfeld gaat het om de gronden bedoeld in een akte van 
9 september 1581 in de Graafse schepensignaten waarin Lys-
beth Wier mr. Arnt de With, richter te Uden, machtigt alle ver-
schenen pachten die haar broer daar geldend heeft te innen. In 
een akte van dezelfde dag wordt Lysbeth op haar beurt door 

Jasper Loefs gemachtigd een bedrag te innen dat diens vrouw 
Margriet vanden Haege in Zeeland uit had staan42.
Lagen de gronden misschien daar, in Zeeland, en was de om-
schrijving in de akte voor mr. Arnt dan om niet meer na te trek-
ken redenen meer algemeen gesteld? In het gerichtsprotocol 
van Uden, Zeeland en Boekel, dat vanaf 1567 bewaard is ge-
bleven, zijn geen civiele procedures opgetekend die met deze 
machtigingen in verband kunnen worden gebracht. De vorde-
ringen zijn waarschijnlijk in den minne geschikt. Intussen lijkt 
duidelijk dat Jan Wier tot in de laatste fase van zijn leven – hij 
stierf op 24 februari 1588, 72 jaar oud – enig bezit in de Neder-
landen heeft aangehouden, zeker als ook de hof in Beers nog in 
de familie was gebleven. Informatie over de latere lotgevallen 
van deze goederen ontbreekt.

In de stad Grave zelf had Jan Wier een huis, in de straat ach-
ter het stadhuis die beter bekend stond als ‘In den Lievendaal’ 
ofwel ‘achter het vleeshuis’ (dat onderdeel was van het stad-
huis) en die in het verlengde lag van de huidige Lomberdstraat 
tussen de Scheerestraat en de Hoofschestraat. Deze straat 
was er zeker al eind veertiende eeuw en is onafgebroken in-
tact gebleven tot zij eind jaren zestig van de twintigste eeuw 
plaats moest maken voor een inmiddels al weer afgebroken 
nieuw gemeentehuis. Het huis van Wier kon via vergelijkend 
onderzoek worden bepaald op een locatie die samenvalt met 
het latere kadasternummer 437, later Achter het stadhuis 14, 
aan de zuidzijde van de straat.
Bij gebrek aan gegevens kon niet worden vastgesteld wanneer 
Wier dit huis heeft verworven, en met name niet of hij er zelf 
gewoond heeft voor hij in 1545 met zijn gezin vertrok naar Arn-
hem. Als zijn moeder lang genoeg heeft geleefd om dit vertrek 
nog mee te maken, wat aannemelijk is als we bedenken dat 
haar huis niet aantoonbaar voor eind 1545 - wanneer het hiaat 
in de signaten begint - is verkocht, ligt het voor de hand dat hij 
bij zijn terugkeer in Grave na zijn studies een ander, eigen huis 
betrokken heeft. Het zou zelfs het huis van zijn schoonvader 
Wynkens en na hem van zijn latere vrouw Jutken geweest kun-
nen zijn. In de bewaard gebleven signaten – met helaas weer 
een flink hiaat over december 1558 / november 1562 - werd 
geen koopovereenkomst gevonden die met Wier of zijn vrouw 
in verband kan worden gebracht; was het huis van zijn schoon-
vader en daarna van zijn vrouw, dan kan die er ook niet zijn ge-
weest, omdat wisseling van eigendom door vererving niet in 
de signaten werd geregistreerd.
De eerste vermelding van Wier als buurman is van 23 april 
1563, wanneer de erfgenamen van Derick van Herpen het echt-
paar Rut van Someren en Lysken een huis achter het vleeshuis 
vesten met aan de ene zijde mr. Jan Wiers, aan de andere zijde 
heer Rombout Roeffs pastoor te Velp, aan de achterzijde met 
het achterhuis aan Aert van Boucholt Aertss, met de gerech-
tigheid en toegang van de put, en met als lasten een gulden 
brabants, vier kwarten olie, vijf stuivers, en drie gulden bra-
bants. Twee eerdere vesten met betrekking tot ditzelfde huis 
noemen meester Henrick die Groet als buur, op 1 augustus 
1533 en op 6 mei 1542, waarbij de tweede datum een maand 
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voor de datum ligt waarin Wier getrouwd en wel en kennelijk 
als inwoner van Grave een schepenbrief kreeg gevest (8 juni 
1542)43. Toch leveren deze twee vermeldingen van de naam van 
Die Groet als buur niet de volledige zekerheid op dat Wier des-
tijds nog niet op deze plaats zou hebben gewoond. De situatie 
bezijden het huis van de familie Van Someren blijkt namelijk 
vrij ingewikkeld te zijn. Uit diverse vesten kan worden afgeleid 
dat hier mogelijk drie huizen aan een straatje achter elkaar 
hebben gelegen, waarbij het huis van Wier een van die huizen 
was. De situatie daarnaast, aan de andere zijde dus, is weer 
simpeler: daar woonde meester Otto Creeft als erfgenaam 
van zijn vader Henricus.
Een al eerder aangehaald overzicht van kapittelinkomsten 
uit 1577 noteert voor de tussenliggende locatie drie verschil-
lende erven: die van Arnt die wever, Berber weduwe Herman 
die wever en van Balthasar vanden Berch Janssoen. Arnt die 
wever staat voor Alaert Andriess van Gennep, Berber voor 
de weduwe van Herman Coenskens Hermanss, en Balthasar 
vanden Berch voor de nieuwe eigenaar van het huis van Wier. 
Op 22 maart 1575 had Elisabeth Wyers als gemachtigde van 
‘doctor Jan Wier medicus’ en zijn echtgenote Henrica ten Holt 
krachtens een in Kleef afgegeven en aan de Graafse schepe-
nen overgelegde procuratie, mede ten behoeve van Wiers 
kinderen, Baltus Lenss vanden Berge en jonkvrouw Berber 
echtelieden Wiers huis in de Lievendaal gevest, met aan de 
ene zijde Alart van Gennep, Herman Hermanss en mr. Otto 

Creft, aan de andere zijde de weduwe Rut van Someren, ach-
ter grenzend aan Hans Francken en Arnt van Boicholt, en met 
geen andere lasten dan ’s heren recht. Op 19 mei 1575 vestten 
de brouwer Jan Gerits en zijn vrouw Johanna Wiers zuster een 
schepenbrief van twaalf philippusgulden ten laste van dit huis, 
waarna de kopers van het huis beloofden Gerits in zijn hoe-
danigheid van borg voor de koop de rest van de koopsom te 
zullen betalen. Het huis bleek 335 philippusgulden te hebben 
opgebracht44.
Eerder was Jan Wier als buurman genoemd in vesten van 23 
april 1563 (hierboven al genoemd), 24 april en 8 juni 1564, 29 
oktober 1566, 21 november 1567, 8 juni 1568, 20 november 
1569, 21 december 1570, 3 november 1571, en 5 april 157345. Zo-
als we eerder zagen, was dit niet het laatste bezit van Wier in 
de regio; in 1581 had hij immers nog grond in het Land van Ra-
venstein en misschien ook nog altijd in Beers. Het heeft er alle 
schijn van dat hij door de jaren heen zijn belangen zorgvuldig 
en wijselijk heeft gespreid en daarbij zijn geboortegrond nooit 
geheel heeft losgelaten.

Een ongedateerde losse geesthuisrekening in het gasthuis-
archief – waarschijnlijk de in het desbetreffende verzamel-
deel ontbrekende rekening over 1543 / 1544 – documenteert 
onder het gebruikelijke overzicht van door het geesthuis 
verhuurde huizen nog een huis van het geesthuis dat was ver-
huurd aan heer Henrick van Nistelray en zijn moeder met het 
recht om het hun leven lang te gebruiken, maar waarbij is aan-
getekend: ‘nu verhuert ij iaer lanck aen meyster Jan Wyers 
voir x p[hilippus]g[ulden]s’46. In de elders gebundelde geest-
huisrekeningen blijft heer Henrick huurder en wordt niet over 
een onderhuurder gesproken. Het is daarom niet duidelijk 
welke betekenis aan deze notitie moet worden gehecht.
Als Jan Wier een of meer van zijn bezittingen had geërfd, in 
het bijzonder bij het overlijden van zijn vader, is het opmerke-
lijk dat zijn broers Arnt en Mathijs nergens in de signaten en 
elders als eigenaren of als mede-eigenaren worden vermeld. 
Mathijs is weliswaar jong gestorven, op 25 april 1560, maar 
zijn vader was toen al lang gestorven en ook zijn moeder was 
toen ongetwijfeld niet meer in leven. Arnt leefde nog in 1574 
en hij was bovendien de oudste broer47. De enige aannemelij-
ke verklaring lijkt dat Wier zijn broers heeft uitgekocht, mis-
schien met geld van zijn vrouw. De signaten noemen twee keer 
ongeclausuleerd ‘de erfgenamen van Derick/Dirick Wyers’: op 
10 maart 1537, als buren van een koolhof buiten de Brugpoort 
in de [schiet]steeg, en op 18 april 1563, als buren van een huis, 
hof en erf in de Stoof buiten de Hampoort. Over de koolhof 
werden geen nadere gegevens gevonden, maar het bezit in de 
Stoof zou de koolhof in de Stoof kunnen zijn die Lysbeth Wier 
op 22 augustus 1569 aan Jan van Leeuwen en zijn vrouw Mery-
ken heeft verkocht48.

Jans zuster Lysbeth Wier 

Ook Lysbeth was natuurlijk erfgename, en de koolhof in kwes-
tie was ongetwijfeld haar eigendom. Deze Lysbeth moet vele 

7. Vliegende heksen in een Frans manuscript
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jaren de laatste Wier zijn geweest die nog in Grave woonde49. 
We zagen al dat zij zo nodig optrad als gemachtigde van haar 
broer Jan; het ligt voor de hand dat zij voor hem ook de ver-
schillende pachten en huren heeft geïnd of bij zich heeft laten 
bezorgen. Een eigen huis bezat ze kennelijk niet; was dat wel 
het geval geweest, dan zou ze niet een ander, in casu Jan Cor-
nelis, als borg hebben hoeven inroepen bij de verkoop van de 
grond op het Rot in 1576.
Misschien woonde ze in het huis van Jan Wier in de Lievendaal, 
maar ze is ook na de verkoop van dat huis aantoonbaar nog 
in Grave gebleven zodat ook dat niet waarschijnlijk lijkt. Mis-
schien woonde ze bij Jan Cornelis in zijn huis ten noorden op 
de Markt, schuin tegenover haar ouderlijk huis: hij trad niet 
alleen op als borg maar vergezelde haar ook op 27 februari 
1562 bij de overdracht van een schepenbrief als de voor vrou-
wen bij dergelijke transacties verplichte momboor of voogd 
– een van de zeer zeldzame gelegenheden dat de momboor 
met naam en toenaam wordt genoemd. Op 21 april 1579 kreeg 
bovendien een van de dochters of misschien de enige dochter 
van Jan Cornelis, Cornelia Naesnerlyck, van haar een schepen-
brief met transfix van twaalf philippusgulden, ongetwijfeld de 
brief ten laste van de nieuwe eigenaren van het huis van Jan in 
de Lievendaal die Lysbeth in 1575 zelf gevest had gekregen50.
Lysbeth Wier moet er warmpjes bij hebben gezeten en ze 
moet het geld voor zichzelf niet al te hard nodig hebben ge-
had. Op 27 februari 1562 (de transactie werd hierboven al even 
genoemd) transporteerde ze aan Wemmer van Ewick en Otto 
Zelis als dekens van de Onze Lieve Vrouwe-broederschap een 
schepenbrief van vijf gouden rijnse koerforster (keurvorste-
lijke) gulden, ten behoeve van de armen; ze had de brief gekre-
gen uit een magescheid. De oorspronkelijke akte was van 30 
april 1527 ten gunste van Aelbert Willemss; een verband met 
de familie Wier kon niet worden vastgesteld51. Op 11 maart 
1589 vestte Jan Coenen als haar gemachtigde Adriaen Potten-
becker als gasthuismeester ten behoeve van het gasthuis een 
obligatie van honderd gulden brabants met de bijbehorende 
verlopen pachten ten laste van Frederick vander Hulst en zijn 
vrouw Andriesken, afgegeven op 11 juli 1561 (gedurende een 
hiaat in de signaten en daarom daar niet gedocumenteerd), 
‘welcke Obligatie die voorsz. Elisabeth Wyers den Gasthuys 
om Goidtswille wexuerder [??] aelmisse gegeven heeft gelyck 
onder deselve Obligatie Oyck staet getekent’52. 
De stad Grave was in deze jaren weer strikt katholiek, na een 
rebels intermezzo onder Willem van Oranje dat was geëindigd 
met een succesvol beleg door de Spanjaarden onder Parma 
in 1586. Terwijl Jan Wier de oversteek had gemaakt naar het 
calvinisme, lijkt zijn zuster het oude geloof en zeker de in-
stituties die daarbij hoorden nog trouw te zijn gebleven. Zij 
maakte gebruik van een gemachtigde, omdat zij Grave inmid-
dels blijkbaar verlaten had en dus niet zelf kon compareren. 
Volgens Vera Hoorens is ze voor mei 1583 getrouwd met Karel 
Utenhove senior als diens tweede echtgenote, wat impliceert 
dat ze ook bij hem heeft gewoond, in casu in het kasteel Frie-
mersheim te Meurs van Herman van Nieuwenaar en Meurs, de 
broodheer van haar broer 

Arnt. Hoorens baseert zich op het proefschrift van Willem 
Janssen over Karel Utenhove junior en in het bijzonder op een 
parafrase daarin van een brief van Utenhove junior aan Jan 
Wier van 5 mei 1583, wat de door haar genoemde datum op-
levert. Maar Karel Utenhove senior is volgens Janssen al rond 
1580 gestorven, en zijn tweede huwelijk zou volgens dezelfde 
Janssen al eind 1561 hebben plaatsgevonden, terwijl Lysbeth 
in de jaren daarna diverse keren in de in dit opzicht toch altijd 
zeer nauwkeurige signaten optreedt zonder enigerlei ver-
wijzing naar een echtgenoot, het weduwschap of een woon-
plaats elders53. 
Via een door de Bayerische Staatsbibliothek in München 
verstrekte fotokopie van de brief van Utenhove junior kon 
ik vaststellen dat het daar inderdaad om Lysbeth Wier moet 
gaan. Utenhove schrijft dat Wier niet heeft gereageerd op 
drie brieven van Utenhove; moet Utenhove Wier ervan ver-
denken dat hij misschien neerkijkt op personen die minder 
hooggeplaatst of minder geleerd zijn dan hij? En dan vervolgt 
hij, ik citeer: ‘Nec illud suspicarer ego modo sed publicarem 
terra qua patet, nisi Tot Karolum beneficijs Utenhovium WIE-
RE cumulasses utrumque dum patri propriam sororem filio 
das Arction Flodropiae columen familiae, Conjugem?’ ofwel: 
‘Ik zou dit niet alleen denken, ik zou het ook heel de wereld 
laten weten, als u, Wier, niet beide Utenhoves had overladen 
met weldaden, door aan de vader uw eigen zuster, aan de 
zoon Arction [= Ursula], steunpilaar van de familie Flodrop, als 
echtgenote te geven’54. 
In een in het proefschrift van Janssen opgenomen foto van 
een brief van Utenhove junior aan Wiers zoon Galenus van 20 
oktober 1586 benoemt de eerste Galenus bovendien tot twee 
keer toe als zijn ‘cognatus’, bloedverwant55. Uit de brief blijkt 
daarentegen niet wanneer het huwelijk zou hebben plaatsge-
vonden. Fredrik Pijper, de biograaf van Jan Utenhove, die een 
halfbroer was van Karel Utenhove senior, concludeert tot een 
tweede huwelijk van Karel senior op basis van een brief die 
deze op 4 september 1562 aan Jan schreef en waarin Karel 
spreekt over een echtgenote die van Jan houdt zonder hem 

8. Kaart van Grave in 1649 uit de atlas van Loon
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ooit te hebben gezien en die Jan en diens echtgenote, ‘ag-
natae nostrae’, ‘onze verwante’ de hartelijke groeten doet. 
Karel deelt verder mee dat deze echtgenote hem zeer tot 
troost strekt en het hem in alle opzichten gemakkelijk maakt; 
ze had wat meer bezittingen en een roemrijkere afkomst kun-
nen hebben, maar wie God vreest is rijk en roemrijk genoeg; 
een vrouw die God vreest zal zelf worden geprezen56. Pijper 
zelf verbindt aan deze echtgenote de naam van Margaretha 
Rijms en zegt daar zeer goede gronden voor te hebben, die 
hij echter niet wil noemen57; belangrijker is dat Karel senior 
de echtgenote van Jan ‘onze verwante’ noemt wat als ‘onze’ 
op het echtpaar Karel Utenhove betrekking heeft en niet op 
Karel alleen, toch moeilijk op Lysbeth Wier als verwante van 
de echtgenote van Jan kan slaan. 
Jan was getrouwd met Anna de Grutere de Lannoy, terwijl 
Karel senior in zijn eerste huwelijk was getrouwd met een 
andere Anna de Grutere, zuster van Elisabeth de Grutere die 
zelf weer de tweede echtgenote was van Nicolaas de Grutere 
en moeder van Jan zelf (Karel was een zoon uit het eerste hu-
welijk van Nicolaas met Agnes van der Vaert of Varent)58. De 
echtgenote uit de brief van Karel senior aan Jan moet dus niet 
zijn tweede, maar zijn eerste echtgenote zijn geweest. Dat ze 
Jan niet persoonlijk kende, kan eenvoudig worden verklaard 
uit de omzwervingen van zowel Jan als Karel senior. 
Het is bovendien veelzeggend dat Karel junior wanneer hij in 
een brief uit waarschijnlijk 1578 zijn vader beklaagt omdat 
die blind was geworden, in het geheel niet spreekt over een 
echtgenote en zelfs enkel de plaatselijke predikant en een ze-
kere Caspar Habecius, kennelijk de brenger van de brief, weet 
te noemen als mogelijke voorlezers van een Karel senior tot 
troost gezonden psalmenboek59. Karel senior is dus wel ge-
trouwd geweest met Lysbeth, maar pas veel later, misschien 
zelfs later dan rond 1580, omdat wel wordt verondersteld dat 
hij rond die tijd is gestorven maar daarover geen enkele ze-
kerheid bestaat: op 9 september 1581 wordt Lysbeth immers 
nog in Grave gemachtigd in verband met goederen in Zeeland, 
nadat ze zelf een machtiging had afgegeven betreffende de 
goederen van haar broer.

Waar Lysbeth zich uiteindelijk ook gevestigd heeft, ze bleef 
minstens langs één lijn met Grave verbonden: in een vest 
van 22 november 1589 van een huis met hof en erf tussen de 
beide Hampoorten, het huis aan de Hampoort en de geme-
ne straat, waarbij de vele schuldeisers met renten ten laste 
van dit huis met name worden genoemd – tot dan toe was dat 
niet gebruikelijk geweest – figureert ook ‘Lysbet Wyers’, en 
wel met een rente van zes philippusgulden. Peter van Erp, de 
eigenaar tot dan toe (zijn weduwe en kinderen verkochten 
het huis) had zijn bezit in de jaren daarvoor steeds verder 
bezwaard. Uit een reconstructie van de aangegane schulden 
kan worden afgeleid dat Lysbeth Wier of iemand namens 
haar Van Erp waarschijnlijk als laatste geld heeft geleend en 
wel na december 1585; de vestbrief in kwestie werd echter in 
het signaat niet teruggevonden60.

Latere vermeldingen van personen met de naam 
Wier
In 1595 is er een volgend hiaat in de signaten; de eerstvolgen-
de bundel begint in 1601. Jan Wier was toen al lang niet meer 
dan een herinnering, en ook zijn zuster zal niet meer onder de 
levenden zijn geweest. Maar de rente bleef intact: een late-
re vest van het huis aan de Hampoort uit november 1608 (het 
blad is deerlijk gehavend, de datum is weggevreten) noemt nog 
steeds de zes philippusgulden van ‘Lys Wy[ers]’. De verdere ge-
schiedenis van dit huis en daarmee van deze schuld was door 
de slechte toestand waarin de signaten uit het begin van de ze-
ventiende eeuw zich bevinden niet goed meer te volgen.
Er is waarschijnlijk geen verband met een vest van 4 september 
1637 waarbij Geertien Cluijt weduwe van Dierick Wyers, Jacob 
van Vucht en Jan Ebben namens het onmondig kind van Geer-
tien en Dierick, [onleesbaar, een vrouw] Henricx voor zichzelf en 
namens Henrick [onleesbaar] korporaal onder de heer Staec-
kenbroeck Jan Verwayen genoemd Rees en zijn onmondig kind 
eenvierde van een huis en brouwerij op de hoek aan de Ham-
poort vesten; de naam Wyers was en is immers niet ongewoon. 
Deze Dierick Wyers was overigens niet de laatste van die naam 
in de signaten; nog op 3 oktober 1643 figureert een zekere Le-
nertien Wyers in een vest, op 3 september 1649 wordt nog een 
zekere NN Wyer Chuermr der stad Nijmegen in een machtiging 
genoemd, op 13 november 1651 treedt een zekere Anna Maria 
Frambach, kleindochter van Anna Wyers weduwe van Roulant 
Vermelen op in een vest van bezittingen in Duitsland61. Van Jan 
Wier en zijn familie wisten zij ongetwijfeld niets meer af.

Samenvatting

Jan Wier had als ouders Derick Wyer(s) of Wier en Neesken 
N.N. Hij is geboren en getogen in Grave. Zijn ouderlijk huis 
stond op de plaats waar nu Markt 7 staat. Zijn vader Derick 
was burger van Grave, deken van de O.L.V. broederschap in 
1524, provisor van het geesthuis in 1523/4, provisor van het 
gasthuis in 1525/6, schepen in 1528 en 1529 en waarschijnlijk 
ook eerder. Zijn vrouw overleefde hem tot na medio 1545 
maar voor 1551. Dericks vader was Heyman Wyer, getrouwd 
met Yken N.N. Vader van Heyman en daarmee stamvader 
van de Graafse Wiers was Jan Wier, die leefde in 1445 en is 
gestorven voor november 1493. Heyman Wier stierf voor 
1529. Zijn vrouw en hij hadden in elk geval de volgende kin-
deren: Derick, Belen, en Lysken. Yken stierf voor november 
1539; eerst traden niet nader genoemde erven in haar ver-
plichtingen, naderhand kwamen ze op naam van Jan Wier.
Lyssken Wyerz, ongetwijfeld een dochter van Heyman, was 
getrouwd met Gerlynck Emontss en had met hem een doch-
ter Mary; ze stierf voor 1534. In de schepensignaten figure-
ren nog een Arnt Wier getrouwd met Heyle die waarschijnlijk 
ook een zoon was van Heyman; een Jan Wier die getrouwd 
was met Alyt en een Jan Wier die getrouwd was met Barbara; 
waarschijnlijk betreft het hier dezelfde Jan in zijn eerste en 
tweede huwelijk en gaat het om een zoon van Heyman; een la-
tere Jan Wier getrouwd met Heylken die een neef van de arts 
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Jan Wier zal zijn geweest; en nog een priester Jan Wier die 
kanunnik was te Keulen en zeker familie was van de vorigen. 
Ten slotte noemen de signaten nog een Nyel Jacop Wyerss 
en zijn vrouw Lysken, een Jan Jacop Wyerss en zijn vrouw 
Willeke met n.a.w. een zoon Bernt en Peter Jacop Weyerss 
die zeker directe familie van elkaar waren maar van wie de 
verwantschap met de andere familie Wier niet kon worden 
aangetoond. Gelet op het feit dat Jan Wier de verplichtingen 
van Yken weduwe van Heyman erfde, moet hij de andere 
Wieren, met uitzondering van de neef, hebben overleefd.
Jan Wier was in zijn eerste huwelijk getrouwd met Jutken 
Wynkens, dochter van Henrick en hoogstwaarschijnlijk ge-
boren voor november 1513. Hij had bewijsbaar na 1544 on-
roerend goed in Beers, tot wanneer is niet bekend (de hof 

De Haezen Raet); Escharen (een deel van de hofstad de Bolt 
en gronden op het Rot, verkocht in resp. 1572 en 1576) en in 
het Land van Ravenstein; in Grave zelf had hij een huis in de 
straat achter het stadhuis, verkocht in 1575.
Jan had naast zijn al bekende twee broers (Arnt en Matthijs) 
een zuster: Lysbeth. Deze zuster bleef in Grave achter en 
behartigde daar in voorkomende gevallen de zaken van haar 
broer Jan. Ze deed schenkingen aan de O.L.V. broederschap, 
aan het gasthuis en aan een of de dochter van Jan Cornelis, 
met wie zij bevriend was en had ook zelf onroerend goed, 
maar naar alle waarschijnlijkheid geen eigen huis. In de jaren 
tachtig vertrok ze naar Duitsland waar ze is getrouwd met 
Karel Utenhove senior, veel later dus dan tot nu toe werd 
aangenomen.

Noten
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Nieuwkoop was een onderdeel van de Hollandse waterlinie. Het Franse leger van Koning Lodewijk XIV was in aantocht...

Transcriptie:
23 october (1673) Pieter Jacobsz Boetekees weduwnaar van...
 tonis woonen tot Nieucoop
  ende
 Marritgen Cornelisdr jongedogter van Segvelt
 gevlugt sijnde tot Nieucoop
  present
 Jan Heemskerck

N.B.: Het jaartal is bovenaan de pagina vermeld.
Bron: NA, DTB Nieuwkoop, trouwboek gerecht N 10.I, p. 89

Een gevluchte bruid in 1673 in Nieuwkoop

HANS BAUER
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Het geslacht Tayspil vormde een rijke en invloedrijke groep burgers in en rond Nieuwkerke in de Vlaamse 
Westhoek. Zij beheersten grote delen van de lakennering en de brouwerij. Het Vlaamse deel van hun genealo-
gie is vanaf omstreeks 1425, met begrijpelijke lacunes, beschreven door wijlen de heer H. Masquelin, die mij 
zijn onbewerkte gegevens ter beschikking heeft gesteld.
Wegens de geloofsvervolging en deels ook om economische redenen zocht een aantal leden van het geslacht 
tegen het einde van de zestiende eeuw veiliger oorden op. Zo ontstonden familietakken in Sluis, Engeland, 
Leiden (via Engeland) en Delft (vanuit Leiden), die rechtstreeks te verbinden zijn met het Vlaamse geslacht 
Tayspil. Ook in Amsterdam ontstond een geslacht Tayspil, waarvan de verbinding met (het huidige) België 
duidelijk aantoonbaar is.

A.J. VAN DER ZEEUW 

De Vlaamse familie
Tayspil 
in Amsterdam

1. Prent Zuiderkerk Antoniebreestraat (kerk waar Gillis 1613 werd begraven en waarnaast hij in 1605 woonde)
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Een band met de Nieuwkerkse Tayspils kon echter tot nu toe 
niet worden bewezen. Uitgerekend van deze tak zijn echter de 
meeste interessante bijzonderheden bekend en daarom leek 
het mij interessant om juist dit Amsterdamse geslacht Tayspil 
hier te beschrijven.

Vestiging in Amsterdam

De eersten die zich in Amsterdam vestigden, waren een Gil-
lisTayspil met zijn gezin. Gillis (I) kennen we van de inschrij-
ving van zijn begrafenis (Jylys Tayspyls, foutief geklapperd als 
Tauspyl) op 16 november 1613 in de Zuiderkerk1 en van een aan-
tal vernoemingen van zijn kinderen. Gillis was bijna zeker ge-
trouwd met een Soetge NN. Zij is bekend van twee optredens 
als getuige (Soetken Teyspels, Soetjen Tayspel2) bij de doop 
van kleinkinderen,3 4 van een vernoeming5 en van haar begrafe-
nis-inschrijving in de Zuiderkerk in 1612 (Soetge Teyspils).6 Het 
echtpaar had zeker drie overlevende kinderen. Twee daarvan, 
Mayke en Gillis (II), waren blijkens hun ondertrouwaktes gebo-
ren in Antwerpen,7 8 het derde, Magdalena, in Emden. In de on-
dertrouwakte van de laatste, gedateerd 16 maart 1613,9 staat 
tussen de lijnen geschreven ‘10 ans’, wat mogelijk betekent dat 
zij vermoedelijk sinds 10 jaar in Amster dam woonde. Als men 
verder rekening houdend met ‘normale’ huwelijksleeft ijden, de 
geboor tejaren van de beide andere kinderen schat, kan men 
de conclu sie trekken dat het gezin omstreeks 1585 Antwerpen 
heeft verlaten en naar Emden is gegaan, en vlak voor of rond 
1602 weer uit Emden is vertrokken met bestem ming Amster-
dam. In 1602 gaat de dochter Mayke in ondertrouw met Carel 
Laurens. Vervolgens zien wij dat Gillis op 18 april 1605 een huis 
en erf gelegen aan de Nieuwe St. Antoniessluis binnendijks bij 
de Zuiderkerk koopt van ene Laurensz Laurens. Ook koopt hij 
dan een huis en erf aan de Nieuwe Houtgracht (buiten St Anto-
niespoort). Kortom hij is dan zeker reeds goed “ingeburgerd” 
in Amsterdam. 

In februari/maart 1609, zo blijkt uit de Stadsrekeningen van 
dat jaar, wordt Gillis Tayspel poorter van Amsterdam. Aange-
zien een nadere omschrijving ontbreekt kan het hier zowel de 
vader (I), als zijn meerderjarige en reeds getrouwde zoon (II) 
betreffen. We houden het in verband met een gekocht poor-
terschap op de vader Gillis. Latere poorterinschrijvingen zijn 
niet gevonden. Het vertrek uit Antwerpen omstreeks 1585 
is historisch zeer wel te plaatsen. In dat jaar capituleerde 
de door protestanten gedomineerde stad voor de Spaanse 
troepen onder Alessandro Farnese, hertog van Parma. An-
ders dan gebruikelijk in zestiende-eeuwse oorlogen, gedroe-
gen de Spanjaarden zich nu voorbeeldig. Weliswaar werd de 
gereformeerde eredienst onmiddellijk verboden, maar zij die 
weigerden terug te keren in de schoot van de moederkerk 
kregen ruime gelegenheid hun onroerende bezittingen te 
verkopen en te vertrekken.10 Het is aannemelijk dat het gezin 
Tayspil zijn Antwerpse welstand heeft kunnen omzetten in 
geld, waarmee de basis gelegd was voor de welvaart van de 
familie in Amsterdam. 

De kinderen van Gillis en Soetge in Amsterdam 
Welk beroep Gillis (I) uitoefende is niet bekend, maar gezien 
de bezigheden van zijn nakomelingen ligt het voor de hand dat 
hij koopman was, en als zodanig vermoedelijk wel geslaagd. 
Alle drie bekende kinderen van echtpaar Gillis en Soetge zijn 
getrouwd. De enige zoon, Gilles (II), trouwde met Sara Jacobs 
Bey, en werd een welgesteld koopman in onder andere tabak. 
Hij bezat ook een ‘wijn neering’, die vermoedelijk gedreven 
werd door zijn vrouw: zij wordt in een notarieel stuk als winke-
lierster vermeld.11 Zij was geboren in Haarlem en was de doch-
ter van Jacob Jorisz Bey. Sara kwam kennelijk uit goede fami-
lie. Zo blijkt uit haar eerste testament 12 dat zij twee portretten 
van zichzelf bezat, waarvan een was ‘gedaen by Golti us’. Hen-
drick Goltzius was een bekende Haarlemse gra veur/schilder, 
die leefde van 1558 tot 1 januari 1617. Hij was in eerste instantie 
graveur en ging pas na 1600 schilderen. Nadat zij weduwe was 
geworden liet Sara tussen 1651 en 1656 vier testamenten op-
stellen, waarvan de nummers 1, 3 en 4 bewaard zijn. Uit een zin 
in het vierde testament blijkt dat het een geschilderd portret 
betrof en geen ets of gravure. Aangezien Sara Jacobs Bey op 
16 maart 1608 met Gillis Tayspil onder trouwde en omstreeks 
die datum zeker in Amsterdam zal zijn gaan wonen, kunnen we 
aannemen dat het portret van Sara tussen 1600 en 1608 zal 
zijn geschilderd, en zij zal daarop dus wel een jonge vrouw zijn 
geweest. 
In twee van Sara’s testa menten komt een merkwaardige ver-
wijzing voor naar ‘de goude penninghe vanwege tlandt ofte de 
stadt Campen’, die zij eerst prelegateert aan haar zoon Abra-
ham Tayspil, en nadat deze was overleden aan haar zoon Isaac. 
De geschiedenis van deze gouden penning is in het kort als 
volgt.13 Omstreeks 1595 trachtte de magistraat van Kampen 
de lokale industrie te bevorde ren door een aantal textiel-
ondernemers naar de stad te lokken. Twee van deze onder-
nemers, onder wie ene Joris Jacobsz, probeerden in 1601 een 
groot bestand aan erven en landerijen rond Kampen (het Haat-
land) in erfpacht te krijgen. De magistraat voelde hier niet 
voor, maar wilde dit bestand wel voor een langdurige periode 
verhuren. In 1619 werd een deel van de jaarlijkse huur voldaan 
door zekere Tanneke Blox, die de weduwe blijkt te zijn van Ja-
cob Jorisz Bey (zoon van Joris Jacobsz) en de moeder van Sara. 
Dat Tanneke een dochter Sara had, blijkt ook uit andere Kam-
pense bronnen. 

2. Acte van het verwerven van het Poorterschap door Gillis in 1609
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Na de dood van Tanneke Blox in het voorjaar van 1641 lieten de 
erfgenamen de voortzetting van de huur door de magistraat 
afkopen tegen betaling van 6000 Carolusguldens. Bovendien 
bedongen zij dat de magistraat zes gouden penningen (voor 
elk der erfgenamen een) liet slaan. Een van deze pennin gen 
behoorde tot de nalatenschap van Sara Jacobs Bey.14

De kleinkinderen van Gilles (I) en Soetge

Gillis (II) en Sara kregen negen kinderen, onder wie zes over-
levende zoons van wie er vijf trouwden. De eerste, Jacobus, 
koos een meisje uit Balk.15 Uit dit huwelijk zijn in Amsterdam 
geen kinderen gevonden, maar uit het eerste testament van 
zijn moeder (aangehaald in noot 11) blijkt dat hij bij zijn over-
lijden een dochter naliet. De tweede zoon, Gillis (IIIb), geboren 
in 1616, heeft kennelijk enige tijd buiten Amsterdam gewerkt 
en gewoond, en is ook elders getrouwd, en wel met Astrani ca 
Stobes. Van hen zijn in Amsterdam drie kinderen gevonden, 
maar zij hadden er zeker nog drie.16 Op dit echtpaar en hun 
kroost kom ik nog terug. 
Ook Gillis (IIIb) was, toen zijn moeder in 1651 haar eerste testa-
ment liet opstellen, reeds overle den. De derde zoon van Gillis 
Tayspil en Sara Jacobs, Jan, was een geslaagd zakenman met 
grote belangen in de ‘stadsko lonie in Nieuw Nederland’, waar-
van hij in 1658 in Amsterdam residerend directeur en commis-
saris bleek te zijn.17 Als men bedenkt dat in 1667 bij de Vrede 
van Breda Nieuw Nederland met de Engelsen werd geruild 
tegen Suriname, kan men zich afvragen of hem dat zijn fortuin 
heeft gekost. Hierover is mij helaas niets bekend. Privé was 
Jan kerkmeester van de Zuiderkerk. Na zijn dood in 1671 trad 
een oud-schepen van Amsterdam, Hans Bontemantel, op als 
voogd en later ook als huwelijksgetuige voor Jans tweeling-
dochters, Agata in 1673 en Maria in 1674, zijnde dan respectie-
velijk 18 en 19 jaar oud en de enige overlevende kinderen. 

De vierde overlevende zoon van Gillis en Sara, Frans, was 
eveneens een geslaagd koopman, vooral werkzaam in de 
scheepsbevrachting. Hij werd in 1674 bij de inning van de 200e 
penning aangeslagen voor f 170, wat betekent dat zijn vermo-
gen op zo’n f 35.000,- werd geschat.18 Hij had vier kinderen, 
van wie echter alleen een dochter overleefde en trouwde. De 
vijfde zoon van Gillis en Sara, Abraham, zou de ‘wijn neering’ 
erven, maar stierf onge huwd nog voor zijn moeder. De zesde, 
Isaack, trouwde wel maar bleef kinderloos. Dit feit was moge-
lijk reden voor zijn weduwe Geertruyt de Latfeur om in 1667 
een uitgebreide notariële beschrijving te laten opmaken van 
hun gemeenschappelijke boedel.19 De testamenten van Isaacs 
moeder bevatten namelijk de clausule dat, indien een van haar 

getrouwde kinderen kinderloos zou overlijden, het Tayspil-erf-
deel terug moest naar de Tayspils. 
Isaac en zijn vrouw vormden kennelijk de ‘arme tak’. Bij de hef-
fing van de 200e penning in 1674 werd ‘Geertruyt Laetteur, we-
due (Isaac) Tayspil’ namelijk aangeslagen voor f 12:10:-, wat be-
tekent dat haar vermogen op ongeveer f 2500 werd geschat.20 
Dit steekt wel schril af bij het feit dat haar zwager François op 
f 35.000 werd getaxeerd (zie boven). Andere Tayspils komen 
in dat kohier niet voor. De andere volwassen geworden manne-
lijke Tayspils, Abraham, Gillis, Jan en Jacobus, waren intussen 
overleden.

Meer over de testamenten van Sara Jacobs Bey

Zoals eerder vermeld liet Sara Jacobs Bey als weduwe vier 
testamenten opstellen. Ik heb het eerste (zie noot 12), derde21 
en vierde testament22 vergeleken, het tweede is niet bewaard. 
Bij elk volgend testament herriep zij alle vorige, maar wezenlij-
ke verschillen waren er niet: na aftrek van enige legaten erfden 
haar overleven de kinderen, en traden de kinds kinderen in de 
rechten van hun overleden vaders. Sara’s enige overlevende 
dochter overleed ongehuwd nog voor haar moeder. Interes-
sant zijn enige bepalingen die wellicht enig licht werpen op de 
familie ver houdin gen. Zo zou in het eerste testa ment - Sara 
was toen ernstig ziek en zag haar einde naderen - Jan, de oud-
ste nog levende zoon, het portret van zijn moeder ‘gedaen by 
Goltius’ krijgen, en Frans (de tweede) ‘haer conterfeytsel ge-
daen by Gennekes’. 
Verder zouden Jan, Frans, Abraham en Isaac ‘de potpenning-
hen’, de ringen en het zilverwerk, en haar dochter Anna het 
‘clavecimbel mette schraeghe’ ontvangen. Verder zouden alle 
levende kinderen het huisraad delen. De inventarisatie van 
de erfenis moest geschieden ‘onder dese expresse restrictie 
ende verbandt, dat naer de doot ende het afsterven van haer 
testatri ce noch de voorschreve kinderen van Jacobus ende 
Gillis, noch hunne respectieve moeders noch moederlycke 
vrunden noch yemant anders van hunnen twegen sal ofte sul-
len werden geadmitteert in haer testatrices sterfhuys omte 
staen ofte kennis te nemen over het maecken van haere staet 
ofte d’inventarisatie haerer boedele’.
Kennelijk was de verhouding tussen schoonmoe der en haar 
beide verweduwde schoondochters niet om over naar huis te 
schrijven. Drie jaar later bleek Jan ineens uit de gratie te zijn. 

3. Ondertrouw 03-05-1608 van GillisTaijspil en Sara Jacobs, bron DTB 
762A, p.257

4. Ondertrouw 1673 van Agata Tayspil, getuige oud schepen H. Bonteman-
tel, bron DTB 499, p. 259
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Het portret ‘gedaen by Goltzius’ (let op de spelling!) ging nu 
naar Frans, het andere naar Abraham, en bij de verdeling van 
de inboedel werd Jan ‘uytgesondert om redenen haer daertoe 
moverende’, in plaats waarvan hij f 400 uitgekeerd zou krijgen. 
Anna was intussen overle den, en het clavecimbel zou nu naar 
Sara gaan, de dochter van Frans. Ondanks het kennelijke con-
flict tussen moeder Sara en zoon Jan werden hij, Frans en hun 
achterneef Abraham de Sadelaer aangewezen als administra-
teurs van de erfenis en beheerders van de erfdelen namens de 
nog onmondige kinderen van Jacobus en Gillis (IIIb).
Ten tijde van het vierde testament (zie noot 22) was Abraham 
inmiddels overleden. Er was ook geen sprake meer van de ‘wijn 
neering’. Jan was nog steeds niet in volle genade aangenomen, 
hoewel hij nu wel mocht meedelen in de boedel. Nu had echter 
kleindochter Aeltje, het enige kind van wijlen Jacobus, het bij 
oma verkorven. Zij werd weliswaar tot mede-erfgenaam be-
noemd, maar haar erfenis werd gelimi teerd tot f. 2600,-, ‘ende 
dat onder dese expresse conditie, dat de voorschreve Ael-
tje Tayspil met tgeene geschreven is haer ver(ge)noecht sal 
moeten houden, ende tselve in allen delen nacomen, sonder 
oock eenige staet of inventaris van haren boedel te eyschen’. 
De straf op overtreding was, dat Aeltje slechts haar legitie-
me portie uitgekeerd zou krijgen, kennelijk naar verwachting 
minder dan f 2600. De drie testamenten wekken de indruk, dat 
de persoonlijke welvaart van Sara in later jaren toch iets was 
afgenomen, hoewel zij het nog steeds voortreffelijk kon doen. 
Bij de ondertrouw van haar zoon Isaack op 27 december 1657 
bleek dat Sara overleden was.

Gillis en Astranica Stobes

Zo hing dus de voortzetting van de naam en de welvaart van 
de Tayspils af van Gillis (IIIb) en zijn nakomelingen. Zoals al ge-
schreven, heette zijn vrouw Astranica Stobes, de naam waar-
mee zij zelf hun beider testament heeft getekend (14). De nota-
ris die het testament opstelde schreef Aestronika Stops, en in 
de doopinschrijving van een van haar ‘Amsterdamse’ kinderen 
heet zij Aestranica Stoeps. Uit het derde testament van Gillis’ 
moeder Sara Jacobs Bey (19) blijkt, dat in 1654 twee jonge kin-
deren van Gillis en Astranica, Johannes en Maria, in Engeland 
verbleven. Gezien hun leeftijd (8 en 5 jaar) is het niet aanneme-
lijk dat zij daar zonder begeleiding waren. Beide kinderen zijn 
overigens kennelijk later naar Nederland teruggekeerd. 
Nu waag ik een ‘long shot’: waren zij daar met hun moeder? De 
Nederlandse spellingen van haar naam lijken bedrieglijk veel 
op een min of meer geslaagde fonetische weergave van een 
Engelse naam. Als dit juist is zou het huwelijk in Engeland heb-
ben plaatsgevonden, en was Gillis (IIIb) daar mogelijk werk-
zaam geweest als Engelse agent voor zijn vader. Dat de naam 
Astranica mogelijk van buitenlandse herkomst was en in Hol-
land onbekend, vindt ook enige steun in het feit dat twee van 
haar kleinkinderen de naam Stratonika kregen, en dat zij zelf 
ook eenmaal zo genoemd wordt bij de ondertrouw van haar 
zoon Frans.23 De klassiek geschoolde predikanten hebben mo-
gelijk ‘Astranica’ voor een vergissing gehouden en vervangen 

door de hun uit de Griekse oudheid bekende naam Stratonika 
(Stratoníke).
De bezigheden van Gillis (IIIb) in zijn Amsterdamse tijd zijn 
niet geheel duidelijk. De enige schriftelijke gegevens daar-
omtrent betreffen een missie naar Curaçao als makelaar in 
opdracht. Ook is niet bekend of het gezin welvaart kende, 
maar ik vrees van niet: Sara Jacobs Bey vermaakte in haar 
derde en vierde testa ment (zie noten 19 en 20) haar kleding 
en die van haar overleden dochter Anna aan de dochters van 
Gillis en Astranica, en legateerde bovendien behoor lijke be-
dragen aan hun minderjarige kinderen met de conditie dat 
die dienden te worden gebruikt voor ‘haer onderhout ende 
alimentatie’.

Gillis Tayspil en Astranica Stobes hadden dus zeker zes kinde-
ren, van wie drie zonen. De oudste zoon, Gillis, was ten tijde van 
het derde testament van zijn oma Sara Jacobs ‘in Oostindien’. 
Van hem vernemen we verder niets. De volgende zoon, Johan-
nes, stierf ongehuwd op 26-jarige leeftijd. De derde tenslotte, 
François of Frans, trouwde in Amsterdam met Christina Vinck 
of van Vincken (zie noot 21). Hij kreeg met haar in Amsterdam 
twee kinderen. Het paar is daarna kennelijk verhuisd naar 
Zwolle, waar zeer waarschijnlijk nog een derde kind werd ge-
boren. François zal na het overlijden van Christina her trouwd 
zijn met Femmetje (Hane) Prins en heeft met haar in elk geval 
nog twee kinderen gekregen. In Amsterdam wordt het spoor 
weer opgepakt, doordat de vijf overlevende kinderen succes-
sievelijk naar die stad kwamen en daar trouwden. De verde-
ling van deze kinderen van François over zijn beide huwelij-
ken volgt met redelijke zekerheid uit de doopgetuigenissen 
en ‘assistenties’ bij ondertrouw.24 25 Femmetje bleef, zeker in 
eerste instan tie, in Zwolle, zoals blijkt bij haar optreden als 
huwelijksge tuige voor haar zoon Antony in 1714.26 We vinden 
haar ook nog eens terug (‘Femmetje Tayspil’) als doopgetuige 
voor een kind van Antony in 1715.27 Het is natuurlijk niet uit te 
sluiten dat ook nog een of meer kinderen in Zwolle achterble-
ven. Omdat die dan niet tot de ‘Amsterdamse’ tak horen, heb ik 
daarna geen verder onderzoek gedaan.

Gillis (IIIb) heeft waarschijnlijk nog een buitenechtelijke doch-
ter gehad. Er is een merkwaardige doopinschrijving gevonden 
van Caetarina, dochter van Gillis Tayspil sa(liger) en Hester 
Anneken Catharina van de Venne28 op 25 juni 1651. Zo’n serie 
van drie voornamen van de moeder (de interpretatie van de 
klapper, en de oorspronkelijke tekst geeft geen aanleiding 
hierbij vraagtekens te zetten) is in die tijd onder het min of 
meer ‘gewone’ volk zeer ongebruikelijk. In de doopre gisters is 
zij niet te vinden. Wel is er een Anneken van de Venne gedoopt 
op 7 oktober 162929 en een Catryna van de Venne op 8 janua-
ri 1623.30 Beiden waren dochters van Isaack van de Venne en 
Catharina Jacobs Bey, en daarmee volle nichten van Gillis. Van 
beiden is een ondertrouw bekend, resp. op 18 december 1653 
en op 12 oktober 1646, en de laatste overleed in 1669. Het lijkt 
erop alsof Anneken (van de Venne) en Catharina van de Ven-
ne doopgetuigen waren, en dat de moeder ene Hester (van 
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de Venne?) was. Er is geen dochter Hester van Isaack van de 
Venne en Catharina Jacobs Bey bekend. Wel zijn er enige ruim-
tes in de doopreeks van hun kinderen. De enige Hester van de 
Venne van wie het bestaan met zekerheid bekend is, was een 
dochter van Justus van de Venne. Zij is niet in de Amsterdamse 
doopboeken gevonden, en ondertrouwde in 1660 op 22-jarige 
leeftijd met Johannes Martens31 en was dus in 1651 pas 13 jaar. 
Overigens kan de moeder van Gillis’ buiten ech telijke dochter 
natuurlijk ook bijvoorbeeld een dienstbode in huize Van de 
Venne geweest zijn. Caetarina Tayspil werd op 14 juni 1713 op 
het Karthuizer Kerkhof in Amsterdam begraven, een zeer on-
gebruikelijke plaats voor een ‘echte’ Tayspil, die in die tijd allen 
eigen graven in de kerk hadden.

Het geslacht Tayspil in de achttiende en 
negentiende eeuw

Na de vererving van het fortuin van Gillis (II) en Sara valt er 
over het geslacht Tayspil in de eerste helft van achttiende 
eeuw weinig opzienbarends te melden behalve dan het in on-
dertrouw gaan, dopen en diverse begrafenissen die er plaats 
vinden. In het 1747 speelt zich echter een wijnschandaal af in 
Amsterdam, waar waarschijnlijk Frans (Va-2) gedoopt 13 sep-

tember 1699) of zijn broer Jan (Va-4) gedoopt 26 maart 1704, 
mee te maken hebben gehad.32

“De overlieden (directeurs) van het Wijnkopersgilde had-
den in 1716 van de Overheid de admodiatie (een soort hef-
fing vooraf op te verwachten omzetten) van de wijnimpost 
in handen gekregen tegen een betaling hunnerzijds ineens 
van f 150,000.- plus jaarlijks f 10,000.-. Omdat zij van hun 
gildebroeders de belasting (impost) inden en de meerop-
brengsten voor hen waren, konden zij het niet nalaten hun 
gildebroeders op alle mogelijke manieren te tillen, en werden 
zij in 1746 door dezen tot aftreden gedwongen wegens knoei-
erijen. De admodiatie werd vervolgens in handen gegeven 
van een zestal particuliere wijnkopers, namelijk (voornamen 
zijn niet vermeld) ene Van Arssen, Tayspil , Raams, Van Goor, 
Van der Horst en De Putter. Ook zij konden niet nalaten de 
wijnconsumenten en - verkopers zo veel zij konden te tillen, 
en in 1748 kwam het (niet alleen in Amsterdam, maar in heel 
Holland) tot een uitbarsting, waarbij de huizen van bovenge-
noemde heren verwoest en leeggeplunderd werden. De over-
heid stond erbij en keek ernaar.”

Pas rond 1760 vinden we weer iets bijzonders. In twee notari-
ele stukken33 34 verklaren de broers Theophile en Charles Ca-
zenove, namens hun firma, elk f 28.000,- schuldig te zijn aan 
respectievelijk Frans en Jan Tayspil. Verdere aanwijzingen 
ontbreken, maar mogelijk betreft het hier opnieuw de broers 
Frans (Va-2) en Jan (Va-4). Nog weer vijftien jaar later duikt 
een koopman Frans Tayspil Jansz. (VIII) op, die bepaald niet 
kinderachtige bedragen blijkt uit te lenen ter finan ciering van 
ondernemingen in Suriname.35 36 37 We kunnen hem gerust ‘rijk’ 
noemen. Helaas voor hem stierf hij kinder loos. Wat er met zijn 
fortuin is gebeurd, is onbekend.

Overigens ontstaat door het tegelijkertijd dan in leven zijn van 
verschillende Jannen en Fransen een puzzle die ik niet geheel 
heb opgelost. Zo werd in 1773 een Jan Tayspil Jansz. benoemd 
tot commissaris van een negotiatie in Suriname.38 Aangezien 
VId-1 toen pas 24 jaar was, lijkt het niet erg waar schijn lijk dat 
het hier dezelfde betreft. Mogelijk was deze Jan Jansz. een 
niet gevonden zoon van VIb. In 1776 is een Jan Tayspil Fransz. 
commissaris van een negotiatie op een aantal Antilliaanse 
eilanden39 en zou Jan Jansz wellicht ook Jan Tayspil VIa-1 (ge-
boren 1728) kunnen zijn geweest. Verder valt van het geslacht 
Tayspil in Amsterdam weinig meer te vertel len. De laatste 
overlevende, Catrina (VIIb-3), gedoopt 31 mei 1789, overleed 
ongehuwd op 7 september 1876.

Genealogie van de familie Tayspil in Amsterdam

Voor zover niet anders gemeld, hebben alle ‘familiegebeurte-
nissen’ zich in Amsterdam afgespeeld. Waar misverstand kan 
ontstaan, is ‘Amsterdam’ expliciet vermeld.
I.  Gillis Tayspil, mogelijk begraven 16 november 1613, trouwt 

Soetje NN, begraven 20 oktober 1612.
Uit dit huwelijk, voor zover bekend:

5. Prent van het Wijnkopersgildehuis in de Koestraat
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1. of 2.   Jelis (Gillis), geboren Antwerpen circa 1580, volgt II.
2. of 1.   Mayke (Meyke, Marritie), geboren Antwerpen circa 

1580, begraven Amsterdam 16 september 1630, onder-
trouw (1) Amsterdam 16 maart 1602 Karel Lourensz; 
trouwt (2) 14 september 1628 Pieter Canen.

3.  Magdalena, geboren Emden circa 1590, begraven Am-
sterdam 15 maart 1620, ondertrouw Amsterdam 16 
maart 1613 Abraham de Sadeleer.

4.  Sara, begraven Amsterdam 21 december 1634.
5.  Hester, begraven Amsterdam 24 januari 1613.
 (Van de kinderen 4 en 5 is alleen een begrafenis bekend. 

Bij gebrek aan een betere oplossing beschouw ik hen 
als kinderen van Gillis en Soetje).

II.  Gillis Tayspil, geboren Antwerpen circa 1580, begraven 
Amsterdam 7 augustus 1649, ondertrouw Amsterdam 3 
mei 1608 Sara Jacobs (Bey), jongedochter van Haarlem, 
overleden vóór 27 december 1657, dochter van Jacob Jo-
risz. Bey en Tanneken Blox.
Uit dit huwelijk:
1.  Jelis, gedoopt 9 juli 1609, overleden voor 3 januari 1616.
2.  Jakes, gedoopt 8 januari 1612, volgt IIIa.
3.  Sara, gedoopt 16 januari 1614, overleden voor 16 mei 1651.
4.  Jelis, gedoopt 3 januari 1616, volgt IIIb.
5.  Johannis, gedoopt 20 mei 1618, volgt IIIc.
6.  Fransoys, gedoopt 29 november 1620, volgt IIId.
7.  Abraham, gedoopt 23 juli 1623, begraven 29 oktober 

1655.
8.  Anneke, gedoopt 4 november 1625, begraven 28 april 

1654.
9.  Isaack, gedoopt 24 juli 1629, volgt IIIe.

IIIa. Jacobus Taeyspel, gedoopt 8 januari 1612, begraven 30 
december 1648, ondertrouw 27 juli 1638 Heyndrikje Joriss, 
jongedochter van Balk. 

 Uit dit huwelijk is een overlevende dochter Aeltje bekend. 
Niet bekend is waar zij is geboren.

IIIb. Gillis Tayspil, gedoopt 3 januari 1616, overleden eind 1650/
begin 1651?, trouwt (?) Astranica Stobes, overleden na 23 
februari 1669.
Uit dit huwelijk: 
1.  Gillis, geboren circa 1638.
2.  Sara, geboren circa 1640, overleden voor 14 oktober 

1679, ondertrouw 15 oktober 1661 Jacobus Boormans.
3.  Anna, geboren circa 1643, trouwt vermoedelijk Pieter 

van Vliet.
4.  Johannis, gedoopt 6 mei 1646, begraven 16 februari 1672.
5.  Françoys, gedoopt 28 november 1647, volgt IV.
6.  Maria, gedoopt 2 mei 1649.
Mogelijk uit een relatie met Hester (Anneken Catharina?; 

zie de tekst hierboven) van de Venne, posthuum:
7.  Caetarina, gedoopt 25 juni 1651, vermoedelijk begraven 

14 juni 1713.

IIIc. Jan Tayspil, gedoopt 20 mei 1618, begraven 28 maart 1671, 
ondertrouw (1) 21 mei 1653 Maria van Bronckh orst; onder-
trouw (2) 11 april 1658 Anna van der Wyen.
Uit het eerste huwelijk:
1.  een dochter, begraven 16 november 1655.
2.  Agata, gedoopt 20 oktober 1655, begraven 9 april 1693, 

ondertrouw 8 september 1673 Simon Schot.
3.  Maria, gedoopt 20 oktober 1655, ondertrouw 22 augus-

tus 1674 Hendrick Uylenbroeck de Jonge.

IIId. François Tayspil, gedoopt 29 november 1620, begraven 
29 augustus 1676, ondertrouw 29 december 1645 Agneta 
Seulijn.
Uit dit huwelijk:
1.  Gillis, gedoopt 9 oktober 1646.
2.  Pieter, gedoopt 8 oktober 1648.
3.  Sara, gedoopt 25 februari 1652, begraven 11 december 

1669, ondertrouw 7 maart 1669 Adriaen Govertsz Mau-
rois.

4.  Gillis, gedoopt 8 september 1654.

IIIe. Isaack Tayspil, gedoopt 24 juli 1629, overleden voor 16 
maart 1674, ondertrouw 27 december 1657 Geertruyt de 
Latfeur. (Zij hertrouwt (ondertrouw 16 maart 1674) Hendrik 
Venckel.)
Uit dit huwelijk geen kinderen.

IV. Frans Tayspil, gedoopt 28 november 1647, vermoedelijk 
overleden Zwolle na 24 november 1696, ondertrouw (1) 23 
februari 1669 Christina van Vincken, ondertrouw (2?) Zwol-
le Femmetje (Hane) Prins.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jan, gedoopt 27 januari 1672, volgt Va.
2.  Geertruy, gedoopt 23 juli 1673, begraven 30 septem-

ber 1744, ondertrouw (1) 20 maart 1700 Pieter Albertsz 
Moeskoker, ondertrouw (2) 10 januari 1721 Willem Sie-
werts (de Vries).

Waarschijnlijk uit het eerste huwelijk:
3.  Stratonika, geboren circa 1677, ondertrouw (29 jaar) 

Amsterdam 7 mei 1706 Jan Kok.
Uit het tweede huwelijk:
4.  Philippus Tayspil, geboren Zwolle circa 1683, begraven 

Amsterdam 25 september 1729, ‘roerre maker’, onder-
trouw (30 jaar) 8 september 1713 Lysbet Pieters, wedu-
we van Hendrick Jacobse.

5.  Antony, geboren Zwolle circa 1684, volgt Vb.

Va. Jan Tayspil, gedoopt 27 januari 1672, begraven 10 maart 
1712, kuiper op de Anguliers gracht, ondertrouw 24 novem-
ber 1696 met zijn vaders consent Hilletje Harmens (van 
Eck), begraven 30 juli 1747.
Uit dit huwelijk:
1.  Trijntje, gedoopt 16 mei 1697.
2.  François, volgt VIa.
3.  Harmannus, gedoopt 7 april 1702.



412  –  Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 10

4.  Jan, volgt VIb.
5.  Gilles, gedoopt 4 juli 1706.
6.  Pieter, gedoopt 4 juli 1706.
7.  Christina, gedoopt 9 januari 1709.
8.  Christina, gedoopt 20 maart 1711.

Vb. Antony Tayspil, geboren Zwolle circa 1684, begraven Am-
sterdam 11 februari 1727, ondertrouw (30 j) Amsterdam 18 
mei 1714 Femmetje Martens.
Uit dit huwelijk:
1.  François, gedoopt 16 april 1715, volgt VIc.
2.  Jan, geboren ‘‘Serdam” circa 1718, volgt VId.

VIa. François Tayspil, gedoopt 13 september 1699, ondertrouw 
(1) 22 juli 1724 Geertruy Kloosters, begraven 28 maart 1726; 
ondertrouw (2) 10 juli 1727 Giertie Castricom.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Jan, gedoopt 24 oktober 1728, volgt VIIa.

VIb. Jan Tayspil, gedoopt 26 maart 1704, ondertrouw (1) 31 
maart 1729 Jacoba Santvoord, begraven 8 december 1730; 
ondertrouw (2) 26 juli 1736 Maria Klooster (begraven 13 mei 
1794).

 Wellicht uit het tweede huwelijk een zoon Jan ? Zie de fa-
miliegeschiedenis hierboven.

VIc. Frans Tayspel, gedoopt 16 april 1715, ondertrouw 22 augus-
tus 1748 Arendina Noor, geboren te Kampen.
Uit dit huwelijk:
1.  Fransooys, gedoopt 27 maart 1757.
2.  Jan, geboren circa 1763, volgt VIIb.

VId. Jan Tayspil, geboren ‘Serdam’ circa 1718, begraven 21 sep-
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29 GAA, DTB fiche/fol. 6/252.
30 GAA, DTB fiche/fol. 6/37.
31 GAA, DTB fiche/fol. 481/306.
32 Amstelodamum Jb. 47, 1955, p. 56.
33 GAA, Not. Archief 10543/157, d.d. 8-2-1764, not. 

D. v.d. Brink.
34 GAA, Not. Archief 10543/295, d.d. 24-2-1764, not. 

D. v.d. Brink.
35 GAA, Not. Archief 15604/160, d.d. 17-5-1779, not. 

A. Mylius.
36 GAA, Not. Archief 12448/538, d.d. 11-8-1779, not. 

C. van Homrigh.
37 GAA, Not. Archief 12772/98, d.d. 13-12-1785, not. I. 

Pool.
38 GAA, Not. Archief 12736/84, d.d. 23-4-1773, not. I. 

Pool.
39 GAA, Not. Archief 12748/117, d.d. 25-10-1776, not. 

I. Pool.

tember 1778, ondertrouw (1) 27 mei 1746 Anna Franken, be-
graven 10 november 1768, ondertrouw (2) 25 augustus 1769 
Clasina van Rijssel.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jan, gedoopt 23 mei 1749.

VIIa. Jan Fransz Tayspil, gedoopt 24 oktober 1728, overleden 
12 juli 1808, ondertrouw 11 september 1750 Maria de Reus, 
begraven 6 januari 1795.
Uit dit huwelijk:
1.  François Jansz Tayspil, gedoopt 26 november 1753, 

koopman, overleden 11 januari 1821, ondertrouw 3 mei 
1781 Anna Wilhelmina Broes. Uit dit huwelijk geen kin-
deren.

VIIb. Jan Tayspil, geboren circa 1763, zilversmid, overleden 2 
juli 1839, ondertrouw 10 mei 1782 Sara Paauw.
Uit dit huwelijk:
1.  Sara Arendina, gedoopt 2 februari 1783.
2.  Maria, gedoopt 23 april 1787, ongehuwd overleden 6 

april 1876.
3.  Catrina, gedoopt 31 mei 1789, ongehuwd overleden 7 

september 1876.
4.  Anna, gedoopt 10 april 1791, overleden 23 september 

1873, trouwt 1 mei 1816 Arnold D. Brune, kantoorbedien-
de, jongeman van Halle in het Zevenbergsche. 

5.  François, gedoopt 17 mei 1795.
6.  Catrina Fransina, gedoopt 31 maart 1799, overleden 

27 januari 1867, trouwt 18 mei 1822 Antonie Schouten, 
zonder beroep (later makelaar).

Met het overlijden, kort na elkaar, van de zusters Maria en Ca-
trina sterft het geslacht Tayspil in Amsterdam uit.
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MIEKE NABER

Ontdubbelen?

Er waren eens twee broers, geboren in Meppel in 1817. Hun vader was wever. Deze 
overleed vier maanden na hun geboorte. Zij waren de laatste twee van een gezin 
met negen kinderen, waarvan er één een voorouder van mij was. Het gezin was arm.
Toen hun vader overleed moest de moeder, toen vierenveertig, als “arbeidster” 
gaan werken. Zo had het verhaal van mijn kleine genealogische speurtocht kunnen 
beginnen en het had kunnen eindigen met het vinden van de details over die twee 
laatste jongens, waarvan het op het eerste gezicht leek alsof zij tweelingen waren. 
Al gauw kwam ik er echter achter dat het niet zo eenvoudig lag, en ik begon me af 
te vragen of zij wel broers waren, en of... zij wel twee verschillende personen waren.

1. Geboorteakte van Hendrik Kremer, 1817

De ene heette Hendrik, net zoals zijn overgrootvader van 
moeders kant. Ik had hem gevonden in de lijst van kinderen 
toen ik de namen van beide ouders, Egbert Kremer en Stijntje 
Benthem, intikte in het zoekapparaat van het Drents Archief, 
tezamen met de woonplaats en de trouwdatum (1799). Daar-
na zocht ik de doopaantekeningen in de kerkregisters van 
vóór 1811, en de aktenummers in de boeken van de Burgerlijke 
Stand. Bij het noteren van alle data van de eerste zeven, con-
stateerde ik dat een eerste Hendrik, geboren in augustus 1807, 

overleden was in mei 1808. Van de anderen, Berend, Roelof, 
Evert, Aaltje, Annegien en Antien vond ik dat ze goed en wel 
getrouwd waren en kinderen hadden gekregen en ik had hun 
overlijdensdata gevonden.
Hendrik en Egbert, met dezelfde geboortedatum 17 november 
1817, waren de laatste van de serie. Van Egbert vond ik al snel 
de overlijdensakte gedateerd 18 november 1900, maar zijn ge-
boorteakte vond ik niet.
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Ik zocht natuurlijk ook naar de levensloop van Hendrik: ik 
zocht naar een eventuele overlijdens- of huwelijksakte op zijn 
naam, maar ik vond die niet in Drenthe. Daarna breidde ik mijn 
terrein uit naar andere provincies, en zocht ik ook landelijk, 
zonder resultaat.
Dus ging ik terug op zoek naar een eventuele annotatie in de 
geboorteakte van Hendrik of Egbert,1 maar die vond ik niet, en 
bij de doop van Hendrik, die een maand later, op 17 december 
plaatsvond,2 stond er niets over een eventuele geboorte van 
een broer.

Voor nadere gegevens betreffende Egbert, bij wie ik voor mijn 
verder onderzoek van zijn huwelijksdatum uitging, was het 
even zoeken, want hij trouwde ver van huis, maar ik vond de 
huwelijksgegevens in Overijssel, in het huwelijksregister van 
Zwartsluis, in het jaar 1842. Hij huwde een meisje dat gebo-
ren was in Zwollerkerspel, Harmanna de Graaf. Het bleek uit 
de huwelijkse bijlagen dat hij voor de militaire dienst wel was 

ingeloot (trekkingsnummer 77), maar “uit hoofde van volbragte 
dienst zijns broeders finaal” was vrijgesteld.3 Welke broer dat 
was wordt niet vermeld, het zou dus zowel om Berend of Roe-
lof als om Evert kunnen gaan.
In de huwelijkse bijlagen zat uiteraard ook een ‘Extract’ van ge-
boorte,4 en wat was mijn verbazing toen ik vaststelde dat het 
aktenummer exact hetzelfde was als dat van de geboorteakte 
van Hendrik!
Daarna vond ik in Meppel de registratie van de kinderen van 
het echtpaar Egbert en Harmanna, negen om precies te zijn, 
geboren tussen 1843 en 1864. Egbert verdiende zijn brood en 
dat van het gezin ook als wever, net als zijn vader; dat staat 
aangetekend bij de geboorte van verscheidene van zijn kinde-
ren. Harmanna overleed als eerste, twee maanden na Everdi-
na, haar jongstgeborene, en ik wist dus al dat Egbert vrij oud 
werd.

Ik heb nu aan de ene kant de gegevens van een persoon die 
Hendrik heette, met als ouders Egbert Kremer en Stijntje Ben-
them, geboren op 14 november 1817 in Meppel (geboorteakte 
nr. 131), maar verder weet ik niets over zijn leven.
Aan de andere kant ben ik bekend met de levensloop van een 
tweede persoon, Egbert, die getrouwd is, en overleden, en die 
dezelfde ouders, en dezelfde geboortedatum en -plaats heeft 
als de eerste en bij zijn huwelijk op 26-jarige leeftijd een vrij-
stelling van militaire dienst op zijn naam en een ‘Extract’ van 

2. Doopvermelding van Hendrik Kremer, 1817

3. Vrijstelling van militiedienst voor Egbert Kremer, 1842

4. Extract van geboorte van Egbert Kremer, 1842
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geboorte overlegt, met hetzelfde aktenummer als dat ver-
meld op de akte van zijn broer Hendrik. Er zijn nu verscheidene 
mogelijkheden om deze feiten te verklaren.

Als we veronderstellen dat er toch twee broers waren dan 
kan er nog van alles aan de hand geweest zijn. Hendrik kan 
overleden zijn, zonder dat hij in het overlijdensregister is in-
geschreven, vlak na de doop of later. Hij kan vertrokken zijn 
met onbepaalde bestemming. Maar waarom heeft Egbert dan 
geen eigen geboorteaantekening en –nummer gekregen? Dat 
beide incidenten tegelijk plaats gevonden zouden hebben, dat 
Hendrik vergeten zou zijn in het overlijdensregister, of met de 
noorderzon vertrokken is naar Indië (zelfs dan werd men toch 
over het algemeen geregistreerd als men overleed), én men 
heeft Egbert niet geregistreerd als geborene, dat lijkt toch wel 
moeilijk te geloven.

Een tweede theorie veronderstelt dat Hendrik de enige gebo-
rene was en dat hij op een gegeven moment Egbert is gewor-
den, maar op welk moment en waarom? Het is mogelijk dat 
er ergens een fout is gemaakt en dat de voornaam Hendrik is 
vervangen door de voornaam Egbert. Kan dat geweest zijn bij 
het overschrijven van het ‘Extract’ door de klerk in Meppel ? 
Dat is toch doorgelezen door een officier van de Burgerlijke 
Stand van de gemeente? En dan had Hendrik toch zeker wel 
geprotesteerd? Want, al kon hij misschien niet zo goed lezen, 

hij tekende wel onder de huwelijks akte met Egbert Kremer, en 
hij heeft zijn naam hardop horen voorlezen! En zijn moeder was 
er ook bij aanwezig. Heeft de bruidegom erover gezwegen en 
de zaak maar op z’n beloop gelaten? Bij mij kwam er even een 
beeld op van een kleine opschudding tijdens de ceremonie. 
Dat was wel grappig, maar deze theorie lijkt toch vrij onwaar-
schijnlijk.

Een derde en meer overtuigende theorie is dat Hendrik door 
zijn moeder, uit tederheid en ter nagedachtenis aan zijn over-
leden vader, Egbert werd genoemd. Tenslotte was hij pas drie 
maanden toen zijn vader overleed. Deze officieuze naams-
verandering werd door de omgeving overgenomen. Ter be-
vestiging van een eventuele officiële acceptatie kunnen we 
aanvoeren dat in het Lotingsregister van Meppel uit 1936 
wel een Egbert Kremer met de juiste geboortedatum, maar 
geen Hendrik Kremer te vinden is. Hierbij gaat het dus om de 
inschrijving op de lijsten voor de militaire dienst, eerder werd 
men in die tijd niet geconfronteerd met legitimering. Daarbij 
zou dan de beslissing door de Militaire Raad genomen kunnen 
zijn om de voornaamsverandering, die in het dagelijks leven 
een feit was, goed te keuren. Normaliter zou er dan toch iets in 
de kantlijn hebben moeten staan, maar dat is jammer genoeg 
niet het geval.
Tenslotte wordt, in de Memorie van Successie van vader Eg-
bert, gedateerd 11 februari 1820,5 Hendrik niet als erfgenaam 

5. Memorie van successie van Egbert Kremer, 1820
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genoemd, maar Egbert wel, als laatste van de zeven kinderen. 
We mogen dus toch wel bijna veronderstellen dat Hendrik en 
Egbert dezelfde persoon zijn.

Ik vraag mij, sinds ik deze speurtocht heb gemaakt, af of ik nu 
deze twee personen zal ontdubbelen in mijn GensDataPro be-
stand? Maar dat doe ik toch maar niet want het is en blijft na-
tuurlijk een onzekere zaak, er is niets met zekerheid bewezen. 
Wel staan er een heel aantal annotaties bij beide personen, 
onder meer de redeneringen die ik uiteenzet in dit artikel.

Bijlage: Persoonskaart van Egbert Kremer

Egbert Kremer, zoon van Berend Kremer en Aaltje (Aaltien) 
Hendriks Koning, geboren Meppel 26 november 1773,6 wever, 
overleden Meppel 11 maart 18187, trouwt Meppel 6 februari 
17998 Stijntje (Stientien) Roelefs Benthem, dochter van Roe-
lof Lamberts Benthem en Annegien Hendriks Flobbe (Knob-
be), geboren en gedoopt Meppel 22 juni 1774,9 na overlijden 
echtgenoot arbeidster, overleden Meppel 19 september 
1855.10

Uit dit huwelijk negen kinderen:
1.  Berend (Berent), geboren Meppel 14 augustus 179911, over-

leden Molendijk (Hoogeveen) 26 december 1867,12 trouwt 
(1) Meppel 27 april 182513 Roelofjen Hongerink, geboren 
Meppel 20 maart 180314, overleden Meppel 16 september 
1846,15, trouwt (2)16 Trijntje Hendriks Prins, geboren en ge-
doopt Hoogeveen 18 augustus 1805,17 overleden Alteveer 
16 nov. 1878.18 Uit het eerste huwelijk twee kinderen, uit het 
tweede huwelijk geen kinderen.

2.  Roelof, geboren Meppel 3 februari 1802,19 wever, overleden 
Meppel 9 augustus 1875,20 trouwt Meppel 10 mei 182621 Elisa-
beth Joosten, geboren Zwartsluis 6 februari 1801,22 waar-

schijnlijk overleden te Meppel. Uit dit huwelijk vijf kinderen.
3.  Evert, geboren en gedoopt Meppel 14 december 1803,23 

milicien, overleden voor 10 december 1857, trouwt Zwolle 
28 september 182624 Hendrikjen Hendriks, gedoopt Mep-
pel 19 oktober 1796, linnennaaister, overleden voor 10 de-
cember 1857. Uit dit huwelijk vijf kinderen.

4.  Hendrik, geboren en gedoopt Meppel 9 augustus 180725, 
overleden (9 maanden oud) 23 mei 1808.26

5.  Aaltje, geboren en gedoopt Meppel 16 augustus 1809,27 
overleden Meppel 19 oktober 1843,28 trouwt Meppel 19 juli 
183729 Jan van Dijk, zoon van Lambert van Dijk (wever) en 
Lammechien Jans, geboren en gedoopt Meppel 20 maart 
1807,30 wever, overleden Meppel 20 maart 1846.31 Uit dit 
huwelijk een kind.

6.  Annegien, geboren Meppel 12 februari 1812,32 overleden 
Meppel 30 augustus 1852,33 trouwt Meppel 2 mei 183234 
Berend Snoeijenbosch, geboren en gedoopt Meppel 25 de-
cember 1805,35 overleden Meppel 21 januari 1880.36 Uit dit 
huwelijk geen kinderen.

7.  Antien, geboren Meppel 30 april 1814,37, gedoopt Meppel 
11 mei 1814,38 naaister, overleden Hoogeveen (Het Schut) 
4 maart 1887,39 trouwt Meppel 15 april 183540 haar neef 
Jan Kremer, zoon van Hendrik Kremer (wever) en Heiltj-
en Jans (Hillichjen) van Dijk, geboren Meppel 24 januari 
1807, gedoopt Meppel 1 februari 1807,41 wever, koopman 
en poelier, overleden Hoogeveen (Het Schut) 19 augustus 
1881.42 Uit dit huwelijk tien kinderen.

8.  Egbert, geboren Meppel 14 november 1817,43 wever, over-
leden Meppel 28 november 1900,44 trouwt Zwartsluis 19 
november 184245 Harmanna de Graaf, geboren Zwollerker-
spel 26 maart 1821,46 overleden Meppel 27 mei 1864.47 Uit 
dit huwelijk negen kinderen.

9.  Hendrik, geboren Meppel 14 november 1817,48 gedoopt 
Meppel 17 december 1817.49

Noten
1 Drents Archief, Geboorteregister A 131, Vol 162 fol 23 .
2 DTB NH 1757-1842.
3 Certificaat Nationale Militie 11-2-1820.
4 “Extract » van geboorte gedateerd 13 oktober 1842.
5 Drents Archief, onder inv nr 2, opnamenr 1226, memorie nr 313.
6 DTB Vol 87 p.178, Drents Archief, Meppel.
7 BS Overlijdensregister, Drents Archief, Meppel (akte 28).
8 DTB NH Vol 95 p.175, Drents Archief, Meppel.
9 DTB NH, Drents Archief, Meppel (blz. 152).
10 BS Overlijdensregister, Drents Archief, Meppel (akte 153).
11 DTB NH Vol 89, Drents Archief, (p. 21).
12 BS Overlijdensregister, Drents Archief, Hoogeveen (akte 292).
13 BS Huwelijksregister, Drents Archief, Meppel (akte 14).
14 DTB NH, en huwelijksbijlagen, Drents Archief, NH, Meppel.
15 BS Overlijdensregister, Drents Archief, Meppel (akte 139).
16 BS Huwelijksregister, Drents Archief, Hoogeveen (akte 32).
17 BS Geboorteregister, Extract bij huwelijkse bijlagen, Hoogeveen.
18 BS Overlijdensregister, Drents Archief, Alteveer (akte 301).
19 DTB NH vol 79, NH, Meppel (blz. 48).
20 BS Overlijdensregister, Drents Archief, Meppel (A 135).
21 BS Huwelijksregister, Drents Archief, Meppel (akte 19) .
22 BS Geboorteregister, uit huwelijksbijlagen, Zwartsluis .
23 DTB NH vol 89, NH, Meppel (blz. 69).
24 BS Huwelijksregister, HCO, Zwolle (akte 83).
25 DTB NH Vol 79, Meppel .

26 Begraafboek vol 90, NH, Meppel.
27 DTB NH vol 89, Meppel (blz. 139).
28 BS Overlijdensregister, Drents Archief, Meppel (akte 138).
29 BS Huwelijksregister, Drents Archief, Meppel (akte 29).
30 DTB 89, p.114, Meppel.
31 BS Overlijdensregister, Drents Archief, Meppel (akte 48).
32 BS Geboorteregister, Drents Archief, Meppel (akte 24).
33 BS Overlijdensregister, Drents Archief, Meppel (akte 165).
34 BS Huwelijksregister, Drents Archief, Meppel (akte 10).
35 DTB Vol 89, Meppel (blz. 98).
36 BS Overlijdensregister, Meppel (A 8).
37 BS Geboorteregister, Drents Archief, Meppel (akte 55).
38 DTB NH Drents Archief, Meppel (p.80?).
39 BS Overlijdensregister, Drents Archief, Meppel (akte 51).
40 BS Huwelijksregister, Meppel (A 14, p. 15).
41 DTB NH Vol 89, (blz. 110).
42 BS Overlijdensregister, Drents Archief, Meppel (akte 243).
43 BS Extract uit Geboorteregister, bij huw bijl, Drents Archief, Meppel (akte 131).
44 BS Overlijdensregister, Drents Archief, Meppel (akte 182).
45 BS Huwelijksregister, Historisch Centrum Overijssel, Zwartsluis (akte 31).
46 BS Geboorteregister, uit huwelijkse bijlagen, Zwollerkerspel.
47 BS Overlijdensregister, Drents Archief, Meppel (akte 145).
48 BS Geboorteregister, Vol 162 fol 23, Drents Archief, Meppel (akte 131).
49 DTB NH 1757-1842.
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Portret

Jacob Braam en Aagje Schreuder

I.  Jacob Braam, geboren Nieuwer-Amstel, wijk 5, nummer 
436,18-6-1838, (veehouder en melkboer), overleden Slo-
ten, Sloterstraatweg 287e, 3-5-1910, zoon van Jan Braam 
(veehouder) en Helena  de Rijk, trouwt Cornelia Maragri-
ta (Kee) den Hartog, geboren Nieuwer-Amstel op ‘Oos-
ter Schinkel’ aan de Amstelveenscheweg, 23-1-1844, 
dochter van Jan den Hartog (veehouder) en Marrijtje van 
Groningen.

Uit dit huwelijk:
1.  Jan Braam, geboren Amsterdam, Beerenstraat 404, 

9-1-1874, overleden aldaar 6-8-1891.
2.  Marijtje Braam, geboren Amsterdam, Beerenstraat 23, 

29-11-1875, overleden aldaar 24-1-1876.
3.  Jacob Braam, geboren Nieuwer-Amstel 13 december 

1877, volgt II.
4.  Helena (Lena) Braam, geboren Sloten (N.H.) 11 septem-

ber 1882, overleden, aan een hartaanval tijdens het op-
hangen van de was, aldaar 27 juli 1926, trouwt Amster-
dam 12 maart 1903 Johannes Jan (Jan) Bakker, geboren 
Amsterdam 26 december 1881, typograaf, overleden 

aldaar 6 december 1938, zoon van Jan Bakker (boek-
drukker) en Alida Johanna Boon.

Uit dit huwelijk geboren, getrouwd en overleden te Am-
sterdam:

1. Alida Johanna (Alie) Bakker, geboren 21 februari 
1905, werkzaam bij het makelaarskantoor De Boer, 
Den Hartog en Hooft b.v., ongehuwd overleden 22-
1-1982. Na het overlijden van Simon (Siem) de Boer 
(zie bovengenoemd makelaarskantoor) zijn vrouw 
Alida (Alie) den Hartog in 1970 hebben Alie en Siem 
nog een aantal gezellige jaren samen gehad, tot 
Siem de Boer overleed op 4-2-1978. Wel bleef ieder 
op zichzelf wonen.

2.  Cornelia Margaretha (Cor) Bakker, geboren 21 mei 
1907, overleden 15-7-1979, trouwt 6-1-1938 Frederik 
Johan Christiaan Sunnotel, geb. 23-12-1908, klerk 
gemeentesecretarie, zoon van Frederik Johan 
Christiaan Sunnotel (tabakswerker) en Catharina 
Anthonia Gleuwink,

3.  Helena (Leny) Bakker, geboren 3 oktober 1917, over-
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leden 14-2-1994, trouwt 27-9-1939 Dick Guitink, ge-
boren 2-7-1910, zoon van Heinrich Martin Guitink en 
Grada van Olderen, overleden 2-2-1996.

4.  Johanna (Jopie) Bakker, geboren 13 april 1920, admi-
nistratief medewerkster. Na het overlijden van haar 
vader werd Jopie opgenomen in het gezin haar tante 
Jans (vaderszijde).

II.  Jacob Braam, geboren Nieuwer-Amstel 13 december 1877, 
melkboer, overleden Utrecht, 16 april 1960, trouwt (1) Am-
sterdam 12 februari 1903 Aagje Schreuder, geboren Am-
sterdam 31 maart 1881, overleden aldaar 16 februari 1914, 
dochter van Willem Schreuder (melkboer) en Trijntje de 
Boer.

 Jacob Braam trouwt (2) Amsterdam 5 september 1917 
Joosje Marretje (Marie) Snel, geboren Muiden 28 novem-
ber 1885, overleden Amersfoort, 6 februari 1960, dochter 
van Evert Snel (veehouder en melkboer) en Jannetje Pijl. 
Uit het tweede huwelijk geen kinderen.

Uit het eerste huwelijk twee kinderen:
1.  Jacob (Jaap, Bob) Braam, geboren Amsterdam 29-8-

1904, overleden Utrecht 11-6-1987 (mijn vader).
2.  Cornelia Margaretha (Cor) Braam, geboren Amster-

dam 24-9-1906, overleden Soest 30-9-2001.

Na zijn huwelijk koopt Jacob Braam van zijn schoonvader en 
met financiële hulp van zijn vader, een “Melk affere”:
Op 19 februari 1903 schreef Willem Schreuder: ‘ik onderge-
teekende heeft vijftienhondert gulden ontvangen voor de 
Melk affere van jakop Braam woonde 3 Hugo degrootstr No 12. 
Voor geschooten door zijn vader Jacob Braam tans vee houder 
slooterstraatweg No. 34 gemeente slooten. Willem Schreu-
der, Frederik henderikstraat 130, Amsterdam’ [privé bezit].
Jacob Braam en zijn schoonvader Willem Schreuder wissel-
den tijdens deze koop gelijk van woning: Willem Schreuder 
verhuisde naar de Frederik Hendrikstraat 130 en Jacob Braam 
naar de melkzaak in de 3e Hugo de Grootstraat 12.
Op 2 augustus 1916 ontvangt Willem Schreuder nog f. 1.320,- 
zijnde de verkoopprijs van een melkzaak en van de achterstal-
lige twaalf jaar rente [privé bezit].

Toen Jacob Braam in 1914 weduwnaar werd bleef hij achter met 
twee jonge kinderen. Waarschijnlijk is zijn vrouw Aagje Schreu-
der overleden in het kraambed. Mijn vader en zijn zus Cor herin-
nerden zich heel goed dat er een wiegje in de huiskamer stond.
Een melkzaak, ‘s morgens en ‘s avond melk rondbrengen en 
twee jongen kinderen werd een probleem. Er is even sprake 
geweest dat de kinderen naar het Burgerweeshuis zouden 
gaan. Maar oma Kee Braam-den Hartog bracht uitkomst en 
kwam in huis om voor het gezin te zorgen. Totdat oma Kee 
hartproblemen kreeg, toen kwam er een ‘tante’ in huis. Dit was 
Marie Snel, waar Jacob in 1917 mee zou trouwen.

Mijn vader Bob en tante Cor Braam moesten ‘s morgens voor 
hun werk (na het beëindigen van hun lagere school) melk be-
zorgen bij de klanten (ook 3- en 4-hoog), dan naar hun werk: 
mijn vader naar het scheepvaartkantoor Verschure aan de 
Prins Hendrikkade en tante Cor naar de boekwinkel Blikman en 
Sartorius aan het Rokin. Als Cor tussen de middag thuis kwam 
moest zij, samen met haar tweede moeder, weer boodschap-
pen bezorgen. Op een moedig moment heeft zij thuis verteld 

2. De groententuin aan de Hartmanlaan 44 in Soest (1933)

1. Helena Braam en Johannes Jan (Jan) Bakker
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dat zij voortaan de hele dag op haar werk moest blijven. Want 
ook na een lange werkdag moesten de kinderen weer op pad 
om bestellingen rond te brengen. En dan werd er door hun ook 
nog de avondschool bezocht.
Wegens gezondheidsredenen (Jacob had astma) werd de 
melkzaak in 1931 verkocht. Ze woonden tijdelijk in de Vespu-
ciestraat. In 1933 konden zij hun nieuwbouw huis aan de Hart-
manlaan 44 in Soest betrekken.
Hier aan de Hartmanlaan kon Jacob zijn hart ophalen aan de 
grote groentetuin. Hij verbouwde onder meer sperzieboon-
tjes, worteltjes, aardappels, maar ook tabaksplanten.
Tussen de jaren 1948 en 1958 hadden Jacob en Marie patiënten 
(ook wel teringslijders genoemd) te slapen uit het hervormde 
sanatorium Zonnegloren. Marie heeft van deze patiënten de 
namen, woonadressen, data van komen en vertrek bijgehou-
den [privé bezit].
 
Willem Schreuder is geboren in Landsmeer 4 augustus 1853 als 
zoon van Jan Schreuder (landsman) en Stijntje Honingh, over-
leden Sloten 9-11-1918, trouwt (1) Broek in Waterland 2-5-1875 
Trijntje de Boer, geboren Landsmeer 17-3-1851, dochter van 
Adrianus de Boer (metselaar) en Maartje Voswijk, overleden 
Amsterdam 16-10-1888.
Het gezin komt met twee kinderen: Jan (1876) en Marretje (1877) 
vanuit Broek in Waterland naar Amsterdam (1879) naar De Bui-
ten Wieringerstraat 6, waar Willem een melkzaak begint. Hier 
worden nog drie kinderen geboren: Adrianus (1880), Aagje (1881) 
en Sijmen (1882-1883). Het gezin vertrekt naar de Marnixstraat 
(1883). Hier worden geboren: Sijmen (1884), Aaltje (1885), Wil-
lem (1886) en Stijntje (1887). Het volgende adres wordt de De 
Wittenstraat 49 (1891). Willem is dan nog steeds melkboer en 
woont daar met de kinderen: Jan, Marretje, Adrianus, Aagje, Sij-
men en Aaltje. Willem trouwt (2) te Amsterdam 6-8-1891 Maria 
Wolters Koetse, geboren Veendam 24-6-1849, dochter van Wol-
ter Wolters (kleermaker) en Aagje Jans Muntendam. 
Er wordt weer verhuisd (1894) en nu naar de Van Oldenbarne-

veldstraat 71, Willem geeft dan als beroep veehouder op, om 
een jaar later (1895) weer als melkboer te boek te staan in de 3e 
Hugo de Grootstraat. Als in 1903 deze melkzaak verkocht wordt 
aan schoonzoon Jacob Braam en Willem Schreuder in de Fre-
derik Hendrikstraat 130 gaat wonen, vertrekt het gezin in 1906 
naar Sloten (N.H.) waar hij dan eindelijk echt veehouder wordt. 
Willem Schreuder trouwt (3) Sloten (N.H.)12-7-1912 Frouka Wol-
ters Koetse (de zus van zijn overleden tweede vrouw Maria), ge-
boren Veendam 5-1-1859, overleden aldaar 15-4-1937.

Portretfoto’s van Jacob Braam en Aagje Schreuder
Deze foto’s zijn waarschijnlijk genomen ter gelegenheid van 
hun huwelijk op 12-2-1903 door W.G. Kuijer & Zonen, Hofphoto-
graphen, Westermarkt 19, Amsterdam; opgericht 1864.

Portretfoto’s van Johannes Jan Bakker en Helena Braam
Deze foto is waarschijnlijk genomen ter gelegenheid van hun 
huwelijk op 12-3-1903 door W.G. Kuijer & Zonen, Hofphoto-
graphen, Westermarkt 19, Amsterdam; opgericht 1864.

Literatuur
Cirkelkwartierstaat Braam-Schreuder, Stichtse Heraut, jg.25, nr. 4, no-
vember 2013, p. 92, 93 en 95.

4. De melkzaak in de 3e Hugo de Grootstraat 12 te Amsterdam, genomen 
op 24 december 1930. Hierop staat Piet Brielsman (1904-1988), getrouwd 
met Cornelia Margaretha Braam (1906-2001), en de hond Tommie

3. De boerderij Ooster-Schinkel in Nieuwer-Amstel waar Cornelia Mara-
grita den Hartog (oma Kee) is geboren (1844-1916). Fotograaf was Jacob 
Olie, op de voorgrond zijn kinderen. Deze boerderij is afgebroken in 1914 
voor de stedelijke verbouwing aan de Pieter Lastmankade bij het Olym-
pisch stadion
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Voor deze rubriek komen artikelen in aanmerking die iets van doen 
hebben met digitale ontwikkelingen in de genealogie of met daar-
aan gerelateerde wetenswaardigheden. 

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

Digitaal

Ten tijde van GenLias werd veel gebruik gemaakt van de GenLias-monitor van Bob 
Coret. Hiermee werd men op de hoogte gebracht van nieuwe bronnen in Genlias 
betreffende de bij de GenLias-monitor opgegeven familienaam of namen.

WieWasWie1 heeft een vergelijkbare functie 
waarbij men op de hoogte wordt gehouden 
van aanpassingen of toevoegen van zelf te be-
palen zoekopdrachten: E-mailnotificaties bij 
updates.

Deze functie vereist twee stappen:
1.  Een zoekopdracht opslaan als favoriet. Hier-

voor moet u geregistreerd en ingelogd zijn bij 
WieWasWie.

2. Aanmelden voor e-mailnotificaties.

WieWasWie, E-mailnotificaties bij updates van 
zoekresultaten
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1. Zoekopdracht opslaan als favoriet
Bovenaan de pagina met zoekresultaten is altijd de hoeveel-
heid resultaten te zien die de zoekopdracht heeft opgeleverd. 
Achter het totaal aantal zoekresultaten voor de uitgevoerde 
zoekopdracht staat een sterretje waarop u kunt klikken om de 
zoekopdracht op te slaan als favoriet. Dat kan voor zowel uit-
gebreide als eenvoudige zoekopdrachten.

In dit voorbeeld is eerst gezocht naar de familienaam Wiercx 
en daarna is het resultaat verfijnt door als periode 1810-1830 
te kiezen en als collectiegebied Noord-Brabant. Door te klik-
ken op het sterretje wordt de zoekopdracht bij de favorieten 
opgeslagen. Als u nog niet bent geregistreerd en/of ingelogd, 
word gevraagd dat alsnog te doen. U heeft dus een WieWas-
Wie-account nodig, anders kan WieWasWie uw favorieten niet 
voor u bewaren! De opgeslagen favorieten zijn te zien door na 
het inloggen te kiezen voor ‘Mijn Home’ en dan tabblad ‘Favo-
rieten’.
De opgeslagen favorieten staan onder kopje ‘Mijn zoekop-

drachten’. Door het aanklikken van een zoekopdracht wordt 
deze opnieuw uitgevoerd. Via het kruisje kan de favoriet wor-
den verwijderd.

2. Aanmelden voor de e-mailnotificaties

U gaat naar uw accountinstellingen door in het uitklapmenu 
onder uw inlognaam te kiezen voor ‘Accountinstellingen’ of 
door te klikken op ‘Instellingen bewerken’ bij uw inlognaam 
en pasfoto. Bij uw accountinstellingen klikt u bij ‘Ontvang 
e-mailnotificaties bij’ op ‘Bewerk instellingen’.
Hier kiest u voor ‘Favoriete zoekopdrachten’ en ‘Favoriete uit-
gebreide zoekopdrachten’. U ontvangt dan bericht als er nieu-
we of gewijzigde documenten zijn die overeenkomen met door 
u opgeslagen zoekopdrachten.

Jaap de Rooij

Noten
1 Bron: www.wiewaswie.nl.

Bij het uitproberen van WieWasWie (verder te noe-
men WWW) heb ik in relatie tot de WWW-knop in 
GensData uitgeprobeerd of het mogelijk was om in 
WWW alleen te zoeken op plaatsnaam en de overige 
velden oningevuld te laten, maar wel het veld zoeken 
in alle documenttypen in te vullen.  Ik wil mijn bevin-
ding graag met u delen en wellicht kunt u daar uw 
voordeel mee doen.

Als plaatsnaam vulde ik mijn woonplaats Vianen in. Wat 
blijkt: de uitkomst is op 1 mei 2014 een score van 127.950 
resultaten, wat best veel is voor een plaats als Vianen. Ge-
makshalve heb ik even aangenomen dat het in alle gevallen 

om Vianen (Z-H) gaat en niet om Vianen (N-Br), maar dat is 
een kwestie van nader uitzoeken.

Bij nadere bestudering van de resultaten blijkt dat WWW 
niet alleen de uitkomst geeft voor Vianen als akteplaats, 
maar ook voor andere akteplaatsen, als één of meer van 
de betrokken personen Vianen als dtb-plaats, geboorte-
plaats,  huwelijksplaats of overlijdensplaats heeft. Ik vind 
dat een mooie bijvangst, omdat je op die manier de perso-
nen uit een bepaalde plaats door het hele land kunt volgen, 
voor zover WWW de gegevens van de betreffende archief-
diensten heeft verwerkt.

Henk Nieuwenhuis

Het zoeken in WieWasWie op plaatsnaam en de onverdachte en 
onverwachte bijvangst
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Het door Ton van Reeken beschreven ‘probleem’ in Gens Nostra  69 (2014) pagina 
163-164 bestaat hieruit dat in de zoekmachine van het BHIC niet álle personen 
zijn opgenomen die in de archiefbronnen van het BHIC te vinden zijn. Op het zoek-
scherm staat ook niet expliciet vermeld dat de index nog niet volledig is. Dat klopt.

Opgepast bij het zoeken naar voorouders  
via de index op de website van het BHIC

Dit is echter geen specifiek ‘probleem’ voor het BHIC, maar 
iets wat voor álle archiefdiensten geldt. Nog geen enkele ar-
chiefdienst in Nederland heeft namelijk alle bronnen al ont-
sloten die worden beheerd, zelfs niet alleen van de primaire 
genealogische bronnen (burgerlijke stand, bevolkingsregister, 
doop,- trouw- en begraafboeken), alhoewel de een daarin al 
verder op scheut is dan de ander. Je moet er dus bij iedere ge-
nealogische zoekmachine op bedacht zijn dat je waarschijnlijk 
nooit álles zult vinden. Archiefdiensten geven daarom altijd in 
overzichten aan welke bronnen (boeken) er al wel en welke nog 
niet in de database zijn opgenomen. Voor het BHIC is dat het 
bekende overzicht onder de noemer “Wat zit er in?” waarvan 
Ton van Reeken melding maakt. Daarin vind je ook links naar 
gescande registers die wél zijn door te bladeren, maar nog niet 
op naam te doorzoeken.

Kortom: ik onderschrijf de ‘waarschuwing’ van Ton van Reek-
en, maar voeg eraan toe dat deze voor álle zoekmachines van 
archiefdiensten geldt. Raadpleeg dus altijd het beschikbare 
overzicht van de inhoud van de database. En gebruik altijd 
meerdere zoekmachines, bijvoorbeeld van een lokaal en van 
een regionaal archief, om een zo optimaal mogelijke dekking 
van zoekresultaten te krijgen. Gebruik bovendien zeker ook 
overkoepelende zoekmachines als WieWasWie, waarvoor 
– om bij het voorbeeld van Ton van Reeken te blijven – zowel 
het archief in Eindhoven als het BHIC gegevens aanlevert. Dan 
zoek je dus met één actie door álle beschikbare (!) indexen.

Het ‘probleem’ is dus ook niet opgelost met de komst van de nieu-
we website. De vele vrijwilligers van het BHIC werken nog dage-
lijks hard aan het indiceren van akten, zodat meer en meer voorou-
ders via onze zoekmachine gevonden kunnen worden. Bovendien 
zijn recentelijk vele extra bronnen gescand die in de loop van dit 
jaar beschikbaar zullen komen. Houd daarvoor onze nieuwspagina 
in de gaten of schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief.

Archieven beheren kilometers aan archiefmateriaal en heb-
ben daarvan al heel veel toegankelijk gemaakt (soms heel al-
gemeen, soms heel specifiek) en gescand. Maar dan nog gaat 
het pas om een klein deel van onze collecties. Het loont dus 
altijd om verder te kijken dan de websites en zoekmachines. 
Een bezoek aan studiezalen brengt weer vele extra bronnen 
aan het licht.

Tot slot nog een opmerking over de memories van successie: 
het BHIC beheert t/m 1902 de originele memories van suc-
cessie, vanaf 1903 zijn de memories alleen op microfilm/fiche 
beschikbaar. De originele memories van die periode zijn inder-
daad vernietigd, maar dit was al gebeurd voordat de films/fi-
ches aan het BHIC werden overgedragen. Jammer, aangezien 
de kwaliteit van de films/fiches inderdaad te wensen overlaat.

Christian van der Ven
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Boekrecensies HANS VAN FELIUS

De in deze rubriek besproken boeken zijn, tenzij anders vermeld,  
te raadplegen in het Verenigingscentrum, Papelaan 6, Weesp.  
Schriftelijke informatie kan gevraagd worden via info@ngv.nl, of  
Postbus 26, 1380 AA Weesp.

Boeksignaleringen

 Ї Rienus van Kommer, Rosen-Rose-Rooze, zonder jaar van 
uitgave, 193 p., ill., geen index; uitgave in eigen beheer, infor-
matie: rienusvkommer@casema.nl, jvan.mil@casema.nl.

Deze publicatie omvat een parenteel van Johannes August 
Rosenberg, die in de achttiende eeuw overleed in Scharrel 
in Duitsland. Via Cuxhaven kwam de familie in Tubbergen te-
recht. In Nederland werd de naam ‘verkort’ tot de vormen die 
de titel van deze publicatie vormen.

 Ї D.J. Westhoven, Genealogie van het geslacht Westhoven. 
500 jaar familiegeschiedenis, Bovenkarspel 2012, 164 p., 
ill., index; uitgave in eigen beheer.

De familienaam werd aanvankelijk geschreven als Van West-
haven; de oudste voorouder is Herman van Westhaven, die na 
1564 in ’s-Heerenberg overleed. In latere tijd werd de naam als 
Westhoven geschreven. Over de stad ’s-Heerenberg worden in 
relatie tot de familie allerlei bijzonderheden beschreven.

 Ї H.G.B. Vullings, Het verhaal van mijn voorouders. Vullings, 
Kaak, Van den Hazelkamp, Verhasselt, 2012, 300 p., ill., 
geen index; uitgave in eigen beheer, ISBN 978 90 8860 
081 4, informatie: hgb.vullings@casema.nl.

Dit boek is een mengvorm tussen kwartierstaat en stam-
reeksen van enkele families. Enkele hoofdstukken zijn meer 

algemeen van aard te 
noemen, en vier hoofd-
stukken behandelen de 
in de titel genoemde 
families. De familie Vul-
lings stamt af van Wolf-
gang van de Holtmoe-
len, die in de 16e eeuw in 
Sevenum geleefd heeft. 
Een mogelijke –maar 
niet bewezen– stamva-
der zou Otto von Holt-
moelen kunnen zijn, 
die circa 1400 leefde 
en leenman was van de 

hertog van Gelre; hoe dat alles in elkaar zit wordt in het be-
treffende hoofdstuk uit de doeken gedaan. De familie Kaak 
heeft een aanmerkelijk kortere geschiedenis, stamvader is 
Henricus Kaak die omstreeks 1700 in Zeddam leefde. De fa-
milie Van den Hazelkamp ontleent de naam aan een veldnaam, 
de Haselkamp, die voorkomt in Horssen. De stamreeks begint 
met Jan Geurtsen, maar de generatie daarna, Thomas Janss 
uit circa 1670 is beter gedocumenteerd. De familie Verhasselt 

stamt uit Heijen, en start met Arnoldus of Aert Verhasselt, die 
als schepen van die plaats in de zeventiende eeuw voor komt. 
De eenvoudige kwartierstaat sluit het boek af en loopt over 
achttien generaties; zoals al aangegeven in het hoofdstuk 
over de familie Vullings is de afstamming van de hier gegeven 
generatie XIV uit XV onzeker.

 Ї J.J. Herweijer, Kwartierstraat van Jillis en Steven Her-
weijer, Sneek 2013, 579 p., ill., index; uitgave in eigen be-
heer, in samenwerking met Uitgeverij Pirola, Schoorl, 
ISBN 978-90-6455-7466, informatie: herweijer@home.nl.

De aanleiding tot het samenstellen van deze kwartierstaat 
was in feite een huwelijk. Een oom meldde dat de samen-
steller en zijn toekomstige vrouw aan elkaar verwant waren. 
Toen hij een keer met zijn oom op onderzoek mee ging was hij 
‘verkocht’. Eerder verscheen de kwartierstaat in deel XII van 
de kwartierstatenboeken die uitgegeven werden door de Ge-
nealogische Vereniging Prometheus. Maar nieuwe vondsten 
rechtvaardigen een heruitgave. De uitgave valt uiteen in negen 
delen. Het eerste deel behandelt de eerste vier generaties, de 
overige delen behandelen elk een deelkwartierstaat, van de 
overgrootouders van de beide probanten. Achtereenvolgens 
zijn dat de kwartierstaten van de volgende personen: Jan Her-
weijer (Strijen 1873), Wilhelmina Tanneke Segboer (Zevenber-
gen 1881), Carel Benjamin Velds (Sneek 1869), Trijntje Murks de 
Jong (Oldeboorn 1873), Gerrit Rokus Boudewijn (Strijen 1885), 
Grietje Schaap (Dubbeldam 1889), Aart Mosterd (Apeldoorn 
1895), en Alijda van de Klashorst (Amersfoort 1898).

 Ї J. Nienhuis, Kwartierstaat van Paul, Hans en Marlies Nien-
huis, Weesp 2012, 300 p., ill., index; uitgave in eigen beheer, 
informatie: marlies_arnoud@mmx.net.

Een eenvoudige maar keurige uitgave. De voorouders zijn voor 
een deel afkomstig uit de provincies Drenthe, Friesland en 
Groningen, en onder meer worden gegevens van de families 

Nienhuis, Dijkhuis, Spier 
en Smits gepresenteerd. 
In totaal zijn negentien 
generaties behandeld. 
Voor de eerste genera-
ties worden de genealo-
gische gegevens aange-
vuld met verhalen over 
de behandelde personen. 
Jammer genoeg blijft dat 
beperkt tot de eerste ge-
neraties. Wel hebben de 
verhalen een plezierig en 
levendig karakter.
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 Ї P. Benschop, Genealogie Johannes Benschop. Een familie 
van kuipers en militairen, Soest 2013 (3e versie), 22 p., ill., 
geen index; uitgave in eigen beheer, informatie: P.C.Ben-
schop@zonnet.nl.

Een eenvoudige maar keu-
rige uitgave over de fami-
lie Benschop, die afstamt 
van Johannes Benschop en 
Josina de Wit, die in 1764 in 
Kamerik in het huwelijk tra-
den. Er wordt aan de hand 
van gegevens ontleend aan 
Wikipedia, extra aandacht 
besteed aan Lodewijk Jo-
hannes Wilhelmus Ben-
schop (1827-1902), majoor 
in het Nederlands Indisch 
Leger. Het feit dat de uitga-
ve geen index bevat is door 

de beknopte uitgave en duidelijk gestructureerde opzet geen 
bezwaar.

 Ї J. Nieuwenhuis, De naam luidt: (van) Ditmars(ch), IJssel-
stein 2013 (2 banden), 725 p., ill., index; uitgave in eigen 
beheer.

Met maar liefst 725 pagina’s kunnen we spreken van een om-
vangrijk werk. De genealogie behandelt de nakomelingen van 
Herman Jansen Ditmarsch, geboortig uit Sleeswijk. Hij ves-
tigde zich in Utrecht en trad daar in 1645 in het huwelijk met 
Lijsbeth Jacob Cock. De genealogie bevat voornamelijk de 
basisgegevens. De index is opgenomen in een aparte band. 
Jammer genoeg maakte de samensteller geen gebruik van de 
gebruikelijke nummering, een Romeins cijfer voor de genera-
ties en een cijfer of letter voor elk gezin in een generatie (bij-
voorbeeld X-a). In plaats daarvan heeft de stamvader nummer 
1 ontvangen, de oudste zoon ook 1, de jongere een 2. Op die ma-
nier kun je weliswaar aan de nummering zien uit welke ‘stam’ 
iemand afkomstig is, maar een groot nadeel is dat de num-
mers erg lang worden, en in een aantal gevallen een verwar-
rende reeks van identieke nummers opleveren. Een voorbeeld 
daarvan is het door mij genoteerde nummer 1.1.6.1.1.1.1.1.6.4.4. 
Vooral de vijf elkaar opvolgende cijfers 1 geven aan waar mijn 
bezwaar ligt.

 Ї Mario Prudon, Altijd Prudon! Genealogie en familiege-
schiedenis Preud’homme – Prudon, Deventer 2012, 558 p., 
ill., index; uitgave in eigen beheer, informatie: m.prudon@
home.nl.

Een stevig uitgevoerd boek dat handelt over een familie die 
afstamt van Jehan Renart (Proidhome) uit Huy. Het resultaat is 
een prachtig uitgevoerde uitgave, waar de auteur beslist trots 
op mag zijn. Hoewel het boek de genealogie van een familie 
behandelt, geeft de ondertitel al aan dat het gaat om zowel de 
genealogie als de familiegeschiedenis. Dat levert veel lezens-
waardigs op. Onder meer komt de beroemde Kapitein Rob nog 

ter sprake, wiens geestelijk vader onder meer een vreemde 
professor Prudon opvoerde. Weliswaar een ‘romanfiguur’, 
maar vermoedelijk wel op een werkelijke persoon gebaseerd. 
Vermakelijk vond ik het Nijmeegse liedje “De helderziende 
Dientje van Prudon”. Of ook deze Dientje op een bestaande fi-
guur gebaseerd is kon helaas niet ontdekt worden. Een puntje 
van aandacht: om bepaalde stukken in de tekst extra aandacht 
te geven werden ze in lichtblauwe letters gedrukt. Voor som-
migen kan dat bij het lezen een hinderlijk gebrek aan contrast 
opleveren, en dat is jammer, want de inhoud verdient gelezen 
te worden.

 Ї Jaap Groeneveld (eindred.), ‘Uw verlossing is daar’. Rond 
de bevrijding van Stad en Lande van Gooiland 1813-1814, 
Naarden 2014, 94 p., ill., geen index; uitgave Stichting Tus-
sen Vecht en Eem, ISBN 978 90 812835 5 7.

Naar aanleiding van het thema van de ‘Maand van de Geschie-
denis’ (Vriend en Vijand) is deze keurig verzorgde uitgave 
ontstaan. Diverse auteurs belichten de gebeurtenissen in 
1813-1814, toen Naarden een van de plaatsen in Nederland was 
waar de Fransen zich verschanst hadden. Dat leverde een rela-
tief lange strijd op, die pas op 12 mei 1814 werd beslecht door 
de ontruiming van de stad door de Franse troepen. Naast de 
belegering komen onder meer ook de feestvreugde (gelegen-
heidsgedichten rondom de bevrijding van Naarden in 1814) als 
de financiële afwikkeling aan de orde (schadevergoeding aan 
stad en burgers na de Franse tijd).

 Ї T. Hokken, Diaconie-armen van Rhoon. Rekeningen (1622-
1668), Rotterdam 2014; 120 p., index; deel 8 in de serie ‘Hol-
landse Bronnen’, Bronnenuitgaven uit het Graafschap Hol-
land en Zeeland; uitgave van de Hollandse Vereniging voor 
Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, ISBN 978-90-78451-15-0.

Het achtste deel in deze reeks, en dat volgens de bekende 
opzet. Voorafgegaan door een voorwoord en inleiding worden 
de diaconie rekeningen over de genoemde periode behandeld. 
Het geheel wordt afgesloten met een index en een verklaren-
de woordenlijst. Hoewel de gegevens in dergelijke rekeningen 
soms minimaal zijn, kunnen ze in een aantal gevallen gebruikt 
worden als ondersteuning bij genealogisch en historisch on-
derzoek. Vaak is de toegankelijkheid dan een barrière. Bewer-
kingen als deze zijn dan ook zeker van belang en er kunnen er 
niet genoeg van zijn.

 Ї E.K. Kam, Index op het Register op de Raadsignaten der 
Stad Nijmegen, 2014; CD, uitgave in eigen beheer, infor-
matie: e.k.kam@hccnet.nl.

Deze CD bevat een index op de onderwerpen die voorkomen 
in de Nijmeegse raadsignaten (raadsverslagen), over de perio-
de 1589-1797. Tevens zijn de inhoudsopgaven opgenomen van 
twee eedboeken en tien publicatieboeken. Na raadplegen van 
deze index kunnen de gevonden onderwerpen nagezien wor-
den bij het archief in Nijmegen. Hoewel in deze index weinig 
persoonsnamen voorkomen, is het een welkom hulpmiddel 
voor onderzoek in Nijmegen.
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 Ї Hubert van Grinsven, Van Grinsven Kroniek, Leidschen-
dam 2014, 224 p., ill., geen index; uitgave in eigen beheer, 
informatie: bertvangrinsven@xs4all.nl.

Het boek is een bundeling van eerder binnen de familie ver-
spreide ‘kronieken’. Samen met genealogische gegevens be-
treffende de families Van Grinsven (Den Dungen), Van Haren 
(Nederasselt), Van Heezick (Amsterdam) en Krijgsman (Ou-
derkerk aan den IJssel) vormt het geheel een aantrekkelijk 
gepresenteerd familieboek.

 Ї Anne Doedens en Jan Houter, 1666: het Vlie brandt. Het 
verhaal over twee grote rampen in de Gouden Eeuw, Fra-
neker 2014, 107 p., ill.; uitgave van Uitgeverij Van Wijnen, 
Franeker, ISBN 9789051944907.

Het zal niet vaak gebeuren dat over hetzelfde onderwerp en 
ook nog door dezelfde auteurs én bij dezelfde uitgever kort 
na elkaar boeken verschijnen. Was de vernietiging van een Ne-
derlandse koopvaardijvloot in 1666 en de daaraan gekoppelde 
vernietigende brand van West-Terschelling een nogal onder-
belicht aspect van de geschiedenis van de Nederlandse repu-
bliek in de zeventiende eeuw, dan is daar nu voorgoed verande-
ring in gebracht. Het heeft niet zoveel zin om mijn bespreking 
van het eerste boek nog eens dunnetje over te doen. Zie daar-
voor Gens Nostra, jaargang 69 (2014), p. 169. Daar wordt het 
boek 1666. De ramp van Vlieland en Terschelling uit 2013 be-
sproken. Nieuwe gegevens zult u in de hier besproken uitgave 
niet tegenkomen. In een beknoptere vorm wordt de actie van 
de Engelsen op het Vlie in 1666 nog eens behandeld, en vervol-
gens de feitelijke Nederlandse reactie daarop: de beroemde 
Tocht naar Chatham uit 1667, onder commando van Michiel 
de Ruyter. De vernedering van de Engelse marine in dat jaar is 
anno 2014 nog steeds niet geheel vergeten! Wie de voorkeur 
geeft aan de uitgebreide versie, die moet het boek uit 2013 ter 
hand nemen. Wie de voorkeur geeft aan een beknoptere ver-
sie met veel plaatjes kan goed uit de voeten met het boek uit 
2014. Behalve de omvang en diepgang vormen de illustraties 
een ander verschil. Zo matig als de illustraties uit het eerste 
boek waren, zo fraai zijn ze in de uitgave van 2014. Zo kan het 
dus ook. Qua lezen geef ik de voorkeur aan het boek uit 2013, 
om in te bladeren en in te kijken prefereer ik het boek uit 2014. 
Was het geen wijzer besluit geweest de sterke kanten van bei-
de boeken te combineren in een uitgave? Ik vind van wel.

 Ї Simon Zuurbier, De familie Zuurbier. Het begon in de 
Schermer, Castricum 2014, 344 p., ill., index; uitgave in 
eigen beheer, via Uitgeverij Pirola, Schoorl, ISBN 978 90 
6455 750 7, informatie: simon.zuurbier@hetnet.nl.

De auteur heeft op genealogisch en streekhistorisch gebied 
al een lange staat van dienst. In 1975 liet hij een eerste publi-
catie over zijn familie het licht zien, in deze uitgave vanwege 
de kleur van de kaft ‘het groene boek’ genoemd. In dat boek 
werden drie verschillende families Zuurbier (Suurbier) behan-
deld, een uit Utrecht en een andere uit Amsterdam (in beide 
gevallen met een Duitse herkomst), en de familie Zuurbier die 
afstamt van Pieter Cornelisz Suurbier, die in de tweede helft 

van de zeventiende eeuw 
aan de Zuidervaart in 
de Schermeer woonde. 
In dit mooi uitgevoerde 
boek worden zijn naza-
ten behandeld. Voet-
balliefhebbers zoeken 
daarom vergeefs naar de 
voetballer Wim Suurbier 
(onder meer Ajax): hij 
stamt uit de Amsterdam-
se familie, die in dit boek 
niet behandeld wordt. 

Deze nazaten van Pieter Cornelisz worden op een overzich-
telijke manier behandeld, waar mogelijk voorzien van allerlei 
bijzonderheden over hun bezittingen en handel en wandel. Het 
boek is zeer ruim voorzien van illustraties, wat een genealogie 
voor mij altijd aantrekkelijker maakt. De index bevat alleen de 
‘aangehuwde’ personen, wat ik een beetje een handicap vind. 
Als de naam van een partner of moeder niet bekend is, wordt 
het moeizaam zoeken naar een specifiek lid van de familie 
Zuurbier. Dat wordt enigszins ondervangen door opname van 
genealogische tabellen. Een klein minpuntje voor een verder 
mooi uitgevoerd boek, waar familie en samensteller beslist 
tevreden mee kunnen zijn.

 Ї D. van Maanen, Aartsvaders en aanverwanten, Veenen-
daal 2013, 222 p., ill., index; uitgave van de Historische Ver-
eniging Oud Veenendaal, ISBN 978-90-822322-0-2.

In deze uitgave wordt aandacht besteed aan een aantal fami-
lies die onderling aan elkaar verwant zijn en / of met elkaar te 
maken hebben gehad. De samenbindende factor is in elk geval 
Veenendaal, waarbij de term ‘aartsvaders’ slaat op het feit dat 
een van de families al in deze streek woonachtig was voordat 
het dorp Veenendaal ontstond. Dat is de familie De Gooijer. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de families Toll, Van 
Schadijck, Van Tinneveld en Steck. Alle families zijn terug te 
voeren tot in de zestiende eeuw, de familie De Gooijer zelfs 
tot in de vijftiende eeuw. Bij een boek van enige honderden pa-
gina’s is het wel wat vreemd dat gekozen is voor de afkorting 
van de plaatsnaam Veenendaal tot Vndl. Zoveel papier zal het 
voluit schrijven van die plaatsnaam toch niet kosten. Voor hen 
die voorouders in Veenendaal hebben, interessant om kennis 
van dit boek te nemen. Het maakt een gedegen indruk.

 Ї Frans van Heijningen, De nazaten van Marten van Naer-
den en Petronella Gijsbrechtsdr. van Zuylen. Het verband 
met Donia, Frankena, Goslinga, Hottinga en Wijffering, 
Nuenen 2014, VI en 54 p., ill., index; uitgave in eigen beheer, 
ISBN 978-90-813744-0-8, informatie: f.vanheijningen@
onsnet.nu.

In een goede vijftig pagina’s wordt aandacht besteed aan de 
persoon en nazaten van Marten Jacobsz van Naerden, en zijn 
echtgenote Petronella Gijsbrechtsdr van Zuylen. Naast ge-
gevens over de naam Van Naerden levert dit ook gegevens op 
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over de namen Van Roorda en Wijffering. Marten van Naerden 
was onder meer raadsheer in het Hof van Holland en Friesland 
en overleed in 1566. Zijn nazaten vinden we onder meer in 
Friesland en Groningen.

 Ї Harry Zanting, Rond de Bible Belt. Verre voorouders in 
Rouveen, Staphorst, De Wijk en IJhorst, Maartensdijk 
2014, 66 p., ill., index; uitgave in eigen beheer, informatie: 
h.g.zanting@casema.nl.

Inmiddels het dertigste (!) familieboekje dat door de auteur 
geproduceerd is. Voor hen die met de andere deeltjes bekend 

zijn, de opzet is inmid-
dels wel bekend. De au-
teur bespreekt elke keer 
een deel van zijn verwan-
ten, waarbij hij de gege-
vens in een eenvoudige 
maar plezierige manier 
combineert. Omdat in 
dit deeltje veel verschil-
lende families behandeld 
worden is het bijna on-
doenlijk om alle namen 
aan te geven. Afgezien 
van het feit dat een deel 
van de besproken per-
sonen onder patroniem 

vermeld wordt. Enkele namen: Bloemhof, Boer, Kroes, Olde, 
Scholten, Zomer. De families en personen hebben in elk geval 
een ding gemeen, ze komen uit de omgeving van de in de titel 
genoemde plaatsen.

 Ї Peter Wijkens, Kwartierstaat van grootvader Hendrik 
Wijkens, Stamreeks van grootvader Hendrik Wijkens. 
Kwartierstaat van grootmoeder Alida van der Wal. Stam-
reeks van grootmoeder Alida van der Wal, 25 p., ill.; uitga-
ve in eigen beheer, informatie: pwijkens@kpnplanet.nl.

Deze (beknopte) uitgave is verschenen ter gelegenheid van 
de zeventigste verjaardag van de samensteller. Zoals hij het 
zelf formuleert is de uitgave gemaakt voor de “genealogisch 
ongeschoolde familieleden”. Van de beide grootouders is een 
beknopte kwartierstaat opgenomen, met daarbij verhalen 
over een aantal generaties van de families Wijkens en Van der 
Wal. De familie Wijkens (ook wel Wiekens) stamt uit Lage in het 
graafschap Lippe in Duitsland. Van daaruit trok de stamvader in 
Nederland, Hendrik Willems, aan het begin van de negentiende 
eeuw naar Oost-Groningen. De naam is vermoedelijk ontstaan 
uit de huisnaam Weeke in Hörste. Ook de familie Van der Wal 
heeft een Duitse achtergrond, de eerste generatie in Nederland, 
Derk Jans van der Wal, werd in 1769 geboren in Bunde of Bon-
da, bij Nieuweschans net over de grens in Duitsland. Derk was 
van 1813-1842 veldwachter in Midwolda. Omdat de auteur niet 
alleen de ‘kale’ genealogische gegevens biedt, maar probeert de 
besproken personen in hun achtergrond te schetsen, zullen de 
eerder genoemde familieleden er beslist plezier aan beleven!

 Ї Bernard Grothues, Van Greven naar San Antonio. De fa-
milie van emigrant Johann Heinrich Grothues in Amerika, 
Hoensbroek 2014, 18 p., ill.; uitgave in eigen beheer, infor-
matie: Weijenbergstraat 34, 6431 AL Hoensbroek.

In 2005 verscheen De Magna Domo. Genealogie en geschie-
denis van de familie Grothues van de hand van dezelfde au-
teur. Met genealogie ben je nooit klaar, en dat bewijst deze 
aanvulling op dat boek maar weer eens. Aanvankelijk was niet 
bekend wat geworden was van de in 1846 in Greven (Dld.) ge-
boren Bernard Henrich Grothues. Dat is inmiddels wel bekend, 
hij vertrok naar ‘Amerika’. In de 18 pagina’s die dit werkje telt 
wordt de geschiedenis van zijn nazaten in de Verenigde Staten 
geschetst. Naast de geschiedenis van de familie wordt ook 
aandacht besteed aan het ontstaan van de Guadalupe Lumber 
Company in San Antonio, en wordt ook de Leibold Grothues 
Ranch in de Staat Texas behandeld. De reden voor emigratie 
die veel personen in het verleden opgaven voor hun vertrek 
was ‘verbetering van de levensomstandigheden’. Het lijkt er op 
dat deze familie daarin geslaagd is.

Verder ontvingen wij
Werner Frese, Urkunden, Regesten und Akten des Pfarrar-
chivs St. Clemens und St. Silvester zu Telgte, Münster 1993, 
499 p., index; uitgave Westfälisches Archivamt, Münster, als 
Band 13 Neue Folge, in de serie Inventare der Nichststaatli-
chen Archive Westfalens, ISSN 0539-2292

D.E. Boekee, Familiekroniek Boekee. Deel 8: Het Rijnland-
se geslacht. De Delftse uitloper van tak D. (nageslacht van 
Jan Boekee), (’s-Gravenhage 2012); eigen uitgave, 125 p., ill., 
index;
Idem, Deel 9: Het Rijnlandse geslacht. De vijfde t/m achtste 
generatie van tak B. (nakomelingen van Abraham Teunisz. 
Boekee), (’s-Gravenhage 2012); eigen uitgave, 141 p., ill., index.
Voor meer informatie, ook voor eerder verschenen delen 
van de Familiekroniek, zie www.boekee.info.

B.S.C. Barendrecht, (Deel-)Kwartierstaat van: Hennie Wage-
naar * Rotterdam, 17 juni 1950. Deel II (een mogelijke lijn van 
Kwartier I naar Karel de Grote, Kwartier XXXIX), Vlaardin-
gen 2013, 34 p., ill., geen index; uitgave in eigen beheer, infor-
matie: Havikstraat 18, 3136 XN Vlaardingen.

Fons Dobbelaer, Kwartierstaat Dobbelaer-van Hove: een 
kwartierstaat uit het grensgebied van Zeeuwsch-Vlaande-
ren en het land van Waas, Nijmegen 1986, niet gepagineerd; 
uitgave in eigen beheer.

Jan Dumolyn, Staatsvorming en vorstelijke ambtena-
ren in het graafschap Vlaanderen (1419-1477), Antwer-
pen-Apeldoorn , XLIV en 250 p., ill., index, met cd-rom; uitga-
ve van Uitgeverij Garant, ISBN 90-441-1424-7.
Th. Fockens, Wegwijzer voor Groningen, Delfzijl 1879, 129 p.; 
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uitgave Jan Haan Delfzijl [plaatsnamengids voor de provin-
cie Groningen].

Herinneringen aan 155 jaar Meisjesinternaat der Evange-
lische Broedergemeente, zonder plaats 2003, niet gepagi-
neerd, ill., geen index; uitgave in eigen beheer.

Leo Lensen en Willy H. Heitling, Tussen schandpaal en scha-
vot. Boeven, booswichten, martelaren en hun rechters, Zut-
phen zonder jaar [1986], 192 p., ill., index; uitgave Uitgeverij 
Terra Zutphen, ISBN 90 6255 252 8.

F. van der Zwan, Van het tapijt van Bayeux naar Johannes 
Frederik Baumann, mr. chirurgijn te Scheveningen, zonder 
plaats en jaar, 17 p., ill., met losse tabellen; uitgave in eigen 
beheer, als voorpublicatie van het project Lexicon Baumann.

Jits van Straten, Besnijdenissen en geboorten in Amster-
dam 1697-1811, Bennekom 2004, VII en 550 p., index; uitgave 
van de Stichting Bevordering Onderzoek Joodse Historische 
Bronnen, ISBN 90-803244-6-9.

Felix Waldack en Philip Waldack, Waldack. 700 jaar familie-
geschiedenis tussen Gent en Oostende. Familietak Eeklo, 
Laarne 2009, niet gepagineerd, index; uitgave van Waldack 
Family Association, ISBN 978-94-90593-01-8;
Idem, Familietak Evergem, Laarne 2009, niet gepagineerd, 
index; uitgave van Waldack Family Association, ISBN 978-
94-90593-00-1.

F.C. Kerkhove, Een wandeling door oud-Beilen, Beilen 1998, 
198 p., ill., geen index; uitgave van de Historische Vereniging 
Gemeente Beilen, ISBN 90-75115-17-2.

G.J. Dijkstra (red.), Gemeente Beilen, zoals ’t west hef..., Bei-
len 1994, 158 p., ill., geen index; lustrumuitgave van de His-
torische Vereniging Gemeente Beilen, ISBN 90-75115-02-4.

G. Kuipers, Sleen in verleden en heden, Sleen 1992, 320 p., ill., 
geen index; uitgave van de gemeente Sleen.

G.J. Dijkstra en T.L. Kroes, “Schoone huizen tot asch ver-
teerd…”. Branden, brandweer en brandweerkorps in de ge-
meente Beilen, Beilen 1992, 139 p., ill., geen index; uitgave 
van de Historische Vereniging Gemeente Beilen.

Hijken. Fragmenten uit een dorpsgeschiedenis, Beilen 1993, 
138 p., ill., geen index; uitgave van de Historische Vereniging 
Gemeente Beilen.

G.J. Dijkstra en M.A.W. Gerding, Geschiedenis van Spier, Bei-
len 1989, 127 p., ill., geen index; uitgave in eigen beheer, Werk-
groep geschiedenis gemeente Beilen.

A. van ’t Oever en P. Naber, Een stukje Zuidenveld van Sleen 
tot Emmen, Assen 1995, 48 p., ill., geen index; uitgave van 
de Drentse Historische Vereniging en de N.G.V. afdeling 
Drenthe [bevat onder meer een stamreeks Scheper, een 
fragmentgenealogie Weggemans en een kwartierstaat van 
Willemtien Lanning].

Karl von Bothmer, Die niedersächsische Familie von Schil-
den (Schild, Schildt), Görlitz 1930, 39 p., index.

Geert Bakker, Herman L.G. Schuur en Joke van Dijk-de Vries, 
Van Wisnare tot Wijster 1206-1981, Wijster / Beilen 1981; uit-
gave in eigen beheer.

L.H. van Schelt, Fragmenten uit de geschiedenis van Zweel-
oo, Meppel 1981, 141 p., ill., index; uitgave van de Stichting 
Het Drentse Boek.

Hans Beukema, Brekers en branding IJmuiden. Reddingsta-
tions langs de Nederlandse kust, Delfzijl 2003, 137 p., ill., 
geen index; uitgave van de Plaatselijke Commissie van red-
dingstation IJmuiden van de Koninklijke Nederlandse Red-
ding Maatschappij, ISBN 90-804684-6-0.

De veldnamen van Arnemuiden / Kleverskerke, Grijpskerke, 
Middelburg, Oost- en West-Souburg, Sint Laurens, Middel-
burg 2006, 139 p., ill., met cassette met 10 losse kaarten; 
uitgave van de Heemkundige Kring Walcheren, ISBN 978-
90-803509-2-2 en 978-90-803590-2-3.

W. Ineke, Afstamming en genealogie van de Haarlemse ko-
renmolenaar Isaak de Vos, Zuid-Scharwoude 2005, XXIV en 
95 p., ill., index; uitgave in eigen beheer.

R.W. Roseval, De archieven der Hervormde gemeente Char-
lois c.a. 1583-c. 1954, Rotterdam 1966; 44 p., ill., geen index; 
uitgave van het Gemeentearchief Rotterdam [archiefinven-
taris].

B. Hogervorst, De Ho(o)gervorsten. Deel II, 2002, 520 p., ill., 
index; uitgave in eigen beheer.

B.C.S. Barendrecht, Deel-kwartierstaat van: (overzicht V); 
Lijn A van kwartier 1 (...) naar (...) generatie XXII, Heyn Al-
lertsz, genoemd vóór 1341; Lijn B van kwartier 1 (...) naar de 
bierbrouwersfamilie Verburch te Delft, werkzaam in “de 
(Grote) Clock” aldaar (...). Bertus C.S. Barendrecht * Vlaar-
dingen, 18 april 1949, Vlaardingen zonder jaar, 55 p., ill., in-
dex; uitgave in eigen beheer, informatie: Havikstraat 18, 3136 
XN Vlaardingen.
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Tijdschriften
Enkele gebruikte afkortingen: 

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

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

Nederland
Tussen Vecht en Eem, jg. 31, 2013-2. F. Booy: Drakensteyn, een 
liefelijk landgoed. Van schepenen, adellijke heren en een prin-

ses [Van Drakenborg, 
Van Veen, Van Reede, 
Reynst]; H. Mous: Water 
en vuur (1672-1673). Het 
Rampjaar in de regio 
(deel 1); J. Vollers: Lieu de 
memoire. Het ‘Kronings-
doek’ van Gerard van Wij-
land in het stadhuis van 
Naarden; idem: Aanslag 
bij Soestdijk; H. Michiel-
se: A.C.J. De Vrankrijker 
(1906-1995), geschied-
schrijver van het Gooi. 
  Idem, 2013-3. Thema-
nummer Nederhorst den 

Berg. A.T.E. Cruysheer: Eeuwenoude mysteries te Nederhorst 
den Berg (1) [bevindingen over kasteel en kerk]; M. Breij: Het 
leven op hofstede Dorpzicht in de negentiende eeuw [4 gen., 
Breij, Mes, Oosterlaak, Helsloot]; J. Baar: Erflaters tussen 
Vecht en Eem: Durk Oebeles de Vries (1872-1937); J. Frieswijk: 
Friese kolonisten in de Horstermeer [20e eeuw; de Boer, Rijp-
ma, Andela, Risselada, Bierma]; C. Baar-de Weerd: Petersburg, 
een verdwenen buitenplaats [17e-18e eeuw; Brants, Muilman, 
Hooft]; G. Baar: Wasserijen, jarenlang de toonaangevende in-
dustrie in Nederhorst den Berg; M. Hilberts: De hoepelbuigerij 
in Nederhorst den Berg; C. Baar-de Weerd: Pieter Poeraet, do-
minee, dichter of oplichter [*1684, ovl. na 1736]; S. Verster: Pie-
ter Gerardus van Os (1776-1839), schilder, etser, tekenaar.
  Idem, 2013-4. A. Kos, H. Mous: Historische kaarten en hun ma-
kers; M. van der Heide: Tine Cool, schrijfster van een meisjes-
boek van cultuurhistorische betekenis [1887-1944; exm. Kijl-
stra]; J. Out: Alfons Damen, kerkelijk kunstschilder (1882-1967); 
R. Gortzak: Henri Polak streed voor het eens zo liefelijke Gooi 
[1868-1943]; G. Kroon: Toen in Muiden nog schepen werden ge-
bouwd [Pauw, Lam, Schouten]; M. Kennis, W. Mooij: Het verloren 
kind van Antje Kuiper [rechtszaak 1862; Daubanton, Poensen]. 

Tweestromenland, 2013 nr. 156. J. Kolen: Over de financier 
van de Batenburgse R.K. Kerk en zijn familie [Steeg, Derks, 
Mulders, Smits, van Haren]; A.J. Janssen: De Maas en Waal-
se Kring van burgerwachten en hun schietbaan te Horssen; 
Kwartierstaat L.H.J. Klaus [*1989, 32 kwn.; –, Pouwels, Van 
Woezik, Janssen].
  Idem, 2013 nr. 157. M. Bergevoet: Ben Brus en het onder-
zoek naar de tempelieren in Nederland; B. Brus: Sporen van 
tempeliers in Tweestromenland? Was de tempelorde er op-
vallend actief? [het Insula Dei-project van graaf Reinoud I 
van Gelre]; M. Bergevoet m.m.v. H. Levelink: Pater Wouter 
Heuft; E. Brons: De dijk brandt! [ooggetuigeverslag, 1944, 
kaart met verbrande panden en namen bewoners]; Kwar-
tierstaat Guelen-van Heumen [32 kwn.]. 

Urker Volksleven, jg. 40, 2013-2. Bakkerij Brouwer Wijk 7-30 
[de Groot, Romkes]; Albert Hakvoort vertelt over zijn bele-

venissen in de oorlog; L. 
van den Berg: Kleine Jo-
pie Faber in de oorlogs-
jaren op Urk. 
  Idem, 2013-3. A. Schef-
fer-Hakvoort: De win-
kel van Joh Gerssen en 
Beth van Marrie van 
Naat; J. Visser: Louwe 
Korf 1920-1943. Een tra-
gisch verhaal [van Veen, 
Visser]; Een jeugd ver-
haal van een oud-Urker 
[Riekelt Pasterkamp, 
o u d - h a v e n m e e s t e r, 

exm. van Eerde]; In droeve dagen [gedichtje uit 1868 ge-
schreven door Marretje Kamper toen haar man Lubbert de 
Vries op 25-jarige leeftijd verdronk in de Noordzee, 5 van de 
8 kinderen jong overleden]; Een ‘Urker’ vuurtorenwachter 
op IJdoorn (1) [Engel, van den Berg, Meun, Woord].
  Idem, 2013-4. A. Scheffer-Hakvoort: De Fruitwinkel van 
Wijk 2-65 [Visser, Weerstand]; J. Visser: Klaas Ras (1906) en 
Elizabeth de Vries (1908); Tida Kira [Hakvoort, van Urk]; Rie-
kelt Pasterkamp [verv.].
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  Idem, 2013-5. Urker Winkeltjes Wijk 2-14 [Bos, Noorloos, 
Voerman]; A. Scheffer: Urker Winkeltjes Wijk 2-68 [van 
Laar, Kramer, Romkes, Baarssen]; Riekelt Hoefnagel ook 
genaamd Riekelt van Naatjen [1861-1943, exm. De Vries]; L. 
van den Berg: Roet en roetzwart; Naar het eiland Urk [verv. 
reisverslag van 22-1-1932]; Terschelling en Urk [familieban-
den; Cantor, van den Berg, Zwaal, van Marle].

Van ‘t Erf van Ermel, 2013 nr. 66. Th. Bunjes: De ‘zilveren pauw’ 
[heraldiek, gemeentewapen, onderscheiding, lijst van dragers]; 
D. Bleijenberg: Plaatsing van een bank in het park van Staver-
den [s’Jacob, van Bommel]; A. Hop: Het gezinsleven bie ons 
thuus in Telgt.
  Idem, 2013 nr. 67. Extra nummer t.g.v. 35-jarig bestaan. T. Log-
gers: Willem Adolfs, schilder; T. Goossens: Stationsstraat 99-
101 [Gerards, Nijhuis, van der Velden]; H. van Dijk: Een voorwerp 
van d’uiterste godloosheid [Berent Evertsen van ‘slachtoffer 
overval’ naar overvaller en brandstichter, verslag onderzoek 
1772/73]; D. Brons, D. Staal: Buurtschap Telgt; B. Dekker: Buurt-
schap Tonsel; G. van den Bosch: Ook Staverden is gegroeid; 
G. Klopman: De familie Klopman te Leuvenum [3 gen., 1792-
1979; van der Veen, ten Hove]; H. Esselink: Kunt u mij de weg 
naar Houtdorp vertellen, meneer [buurtschap; verslag diefstal 
met mishandeling de dood tot gevolg hebbende en proces, 
1922/23]; T. Hazeu: Buurtschap de Beek; W. Paulus: Zorgdorp 
Ermelo en zijn kazernes (1).
  Idem, 2013 nr. 68. Red.: Henny van den Brink over zijn werk 
als postbode; W. Paulus: Van bakkerietje naar huusje [geschie-
denis gesloopt pandje aan de Groeneweg 1; Kamphorst]; W. 
Paulus: Zorgdorp Ermelo en zijn kazernes (2); H. Esselink: Ge-
nealogie voor beginners (2).
  Idem, 2013 nr. 69. P. Yska: De bevrijding van Ermelo in 1813; K. 
van Loo: Herinneringen van een jongen uit Horst uit zijn school-
tijd 1953-1960; H. Esselink: En ‘t was zo bitter, bitter koud... [van 
de Hulst, de Jager, van Arkel, Maan].

Van Zoys tot Soest, jg. 34, 2013-1. C. van Esseveld: Het cena-
kel te Soesterberg [Du Quesne, Van Gogh]; D. van Fulpen: 
De Klaarwaterweg (2): Bedrijven [Fontijn, Priem, Veerman, 
Wijnands, van Geijtenbeek, Kok, van Schoonhorst]; R. Hil-
horst: Van ene Rutger Gerbrantsz van Soest in de stad Naar-

den [de Beer, Hortensius, 
Thesschen]; J. de Mos 
e.a.: De familie Ha(a)
ge(n), deel 2 [Hagen, Kok, 
van ‘t Klooster, Snoek].
  Idem, 2013-2. H. Groe-
nesteijn, T. Hartman: 
Veerhuis de Kleine Melm 
[uit 1681; Bartolotti van 
den Heuvel, van den 
Hoef]; T. Hartman: Het Ga-
gelgat [Mets]; R. de Mos: 
Wehrmachtsheim/Offi-
cierscasino Soesterberg.

  Idem, 2013-3. T. Hartman: Huize De Batenburg [Sukkel, Ba-
tenburg]; R. Hilhorst: Van ene Rutger Gerbrandsz van Soest 
in de stad Naarden [verv., de Beer, Schuyt, Botter, van Duver-
den, van der Hoef]; R. de Mos: Oorlogstragedie te Soestdijk 
zonder monument; J. de Mos i.s.m. P. Beijer: De familie Beijer 
[uit Lathen bij Emmen, 1657-heden; Dotzeler, Wabbels, van 
Boekeren].

Velisena, jg. 22, 2013. L. Arisz: Wim Bosman, beeldhouwer, 
geoloog en gemeentearcheoloog; A. van Croonenburg: De 
stichting van het Missiehuis in Driehuis; J. van Voorst Va-
der-Duyckink Sander: Van passieve naar actieve missie in 
Driehuis. Hoe werd Driehuis een rooms-katholiek centrum?; 
J.N. Boeyinga-Alberts: Exodus [vergeefse vluchtpoging joodse 
familie in meid 1940]; J. Morren: Een boerderij aan de Boterdijk 
in De Hofgeest te Velsen [van Schoeten, Lans, Hugtenburg, 
van Beuzekom, Pauw tot Wieldrecht, Rutte]; De ruïne van Bre-
derode toen en nu in beeld. 

Vittepraetje, jg. 17, 2013-2. Levende Historie Harderwijk [von-
nis 1560, middeleeuwse markt]; P. Stellingwerf: De Hanzestad 
Harderwijk (8) [o.a. deelname aan Hanzedagen; Upgank, de 
Heide, Stubbe, Voet, Van Telgeden].
  Idem, 2013-3. K.Chr. Uittien: Waar stond de Sint Nicolaaskerk?; 
P. Stellingwerf: De stadsrechten van Harderwijk (1); Visserijbe-
richten (11) 1882; idem: De Hanzestad Harderwijk (9) [verv.]; R. 
Uittien-Jacobs: Harderwiekers en/of Hierders (52): Fiegen [6 
gen., 1750-1973; Figge, van den Emster, Brands].
  Idem, 2013-4. W. Buitenhuis: Gasfabriek Harderwijk (2); P. 
Stellingwerf: De stadsrechten van Harderwijk (2) [uitgebreide 
behandeling van de oorkonde uit 1231 en de 19 daarin voor-
komende personen]; idem: De Hanzestad Harderwijk (10); F. 
Falch: Mijn herinnering aan Aart Foppen [† 18-9-2013]; R. Uit-
tien-Jacobs: Harderwiekers en/of Hierders (55): Stamreeks 
van Gerritje Olofsen [9 gen., 1910-1994; Pfrommer, Schafte-
naar, Zwiers, Smit].

Vlag!, 2013 nr. 13. M. van Westerhoven: De vaandels van de Drie 
Koningen; idem: Vogelen en een V voor het dorp Vogelenzang 
(gem. Bloemendaal); T. van Leeuwen: Reconstructie van Sche-
venings vaandel uit stadhouderstijd; J. Poels: Werd op zolder 
gevonden oranje-wit-blauwe vlag in 1813; T. van Leeuwen: In-
huldiging [van koning Willem-Alexander]; M. van Westerhoven: 
Kerkdaken, sterren en water [vlag nieuwe gemeente Oldambt]; 
idem: De vlag van de Basiliek van de Heilige Nicolaas te Am-
sterdam. Penningen en schuinkruisjes; idem: Mispelbloem, be-
renklauw en lindeblad rond kruis [vlag nieuwe gemeente Hof 
van Twente]; W. Schuurman: Nationale China-vlag voorgesteld; 
idem: Vlag San Marino vastgelegd; idem: Nieuwe Canadese 
Marine-ensign; idem: Nova Scotia Canada.

Wi Rutu, jg. 13, 2013-1. P. Bol: Stranan Tori. Het Surinaamse Ver-
haal [Polanen, Pengel, Fakkel]; W.L. Man A Hing: De emancipa-
tie voorbij: Frederika Cicilia Jagershoek en haar nageslacht [4 
gen., 1826-heden; Lie A Huen, Tjin A Kiet]; D. van Hinte-Rust-
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wijk, G. van Steenderen-Rustwijk: Het Gouden Emancipa-
tiefeest in Suriname [foto leden feestcommissie met alle 19 
namen]; O. ten Hove: ‘Vrije arbeiders’ in Suriname [binnenge-
smokkelde slaven, certificaat van manumissie 1846, grote 
groep namen]; P. Bol: Het Livret van Bella Haringcarspel [livret: 
boekje voor aantekening arbeidsovereenkomsten gedurende 
het Staatstoezicht (1863-1873)]; O. ten Hove: Emigratie uit Su-
riname, 1675 [Verdrag van Westminster 1673, vertrek Engelse 
planters met hun bezittingen en slaven, lijsten met namen]; 
R. Braams m.m.v. Henk Dijs: De EBG zendelingen en 1 juli 1863 
[jaarverslag 1863, het jaar van de emancipatie en afschaffing 
van de slavernij]; J. Sang Ajang: Geboorten, ondertrouw/trouw 
en naamsverandering Suriname begin 19e eeuw [zeer veel na-
men, chronologisch per soort akte 1804-1828].

De Zandloper, jg. 41, 2013-2. H. van Bemmelen: Moord aan de 
Rijksweg [De Graaf, Van Velzen]; C.E.H.J. Verhoef: De Christe-
lijke Hogere Landbouwschool te Ede (1957-1968); J. Arnold: 
Een wapenboek toegeschreven aan Carl van Arnhem [met 
portretten; Van Arnhem-Kernhem, Van Voorst, Hönnepel, Van 
Stepraedt].
  Idem, 2013-3. H. Blaauw-de Wit: ‘Onze buurtpomp, dat open-
baar meubelstuk’ [Fischer, van Raaij, Brentano]; J. Kijlstra: 
Polen op de Langenberg; F. Boersma, G. Gijsbertsen: Honderd 
jaar scouting in Ede.
  Idem, 2013-4. R. van Iersel: De ontginning van Peppelenburg 
en Westerrode; J. Arnold: Margaretha van Arnhem. Een onbe-
kende ongehuwde dochter tot Kernhem [steunpilaar voor haar 
familie; vererving van huize Kernhem]; T. van ‘t Veld: Het archief 
van de buurt Ede-Veldhuizen; J. Kijlstra: Hoe een scheuter pro-
motie maakte [Maas van Velthuizen 1851]; G. en E. Reuzel: De 
identiteit van Hendrik Pelgrum [belangrijke corr. op eerder 
atikel!]; D. Kranen: Het Koninkrijk verjaart in 1913; J. Kijlstra: De 
brand in het gemeentehuis in 1942: toeval, of toch een daad 
van het Edese verzet? 

Zeeuwse Familiepraet, jg. 28, 2013-1. Een ordonnantie voor 
dienstboden uit 1684; P. Harthoorn: Levendale pakt uit [verv.; 
Sweedijck, Molhoek, Schoutgroene, Moerdijk]; W. Lases: Het 
gezin van Dionisius de Cauwer en Joanna van Aelst te Terhole 
(gemeente Hulst) en hun voorouders [de Beler, van Hese, van 

Lare].
  Idem, 2013-2. Dagboek 
van Leendert Rottier 
[verv.]; K. de Bree: Genea-
logische aantekeningen 
(23): de zeven erfenissen 
van Magdalena Pieterse 
[1805-1186, x Andries de 
Bree, met kwst. van beiden 
en hun parenteel]; W.B.P.M. 
Lases: Het gezin van Dioni-
sius de Cauwer en Joanna 
van Aalst te Terhole (gem. 
Hulst) en hun voorouders; 

P. Harthoorn: Levendale pakt uit... [verv.; testament van een broer 
en zuster; Balthens, Boijs, Hoecx, Lem, Tappers]. 

België
Het Land van Nevele, jg. 44, 2013-2. F. Langeraert: 175 jaar 
geleden reed de eerste trein door Hansbeke en Landegem; 
K. Degroote: Stationsproject Hansbeke; R. Luttens: Moeder-
liefde in Merendree tijdens de Eerste Wereldoorlog [echt-
paar Luttens vlucht met twee dochters naar Eede in Neder-
land]; J. Luyssaert: In memoriam Albert Martens; A. Bollaert 
en A. Braet: Mensen van toen, vijftig jaar geleden verdween 
de Poeselse molen(1574-1963) [gebouwd door Jacob van 
Renterghem, enkele jaren later verwoest; in 1636 herbouwd 
door Christiaen Braet; na het overlijden in 1678 van zijn zoon 
Petrus, hertrouwt diens weduwe Josijntje Meire met Lauwe-
reys De Clerq. Tot 1813 zetten hun nazaten het molenaarsvak 
voort, waarna de molen in handen komt van achtereenvolgens 
de families Van de Voorde, Van der Vennet, Van Laecke en De 
Smet. De molen, in 1941 verlaten, bezweek in 1963 tijdens een 
storm]. 
  Idem, 2013-3. J. Luyssaert: De protestanten in het land van 
Nevele (1534-1650) [de Gentse calvinistische republiek 1577-
1584, protestante predikaties tijdens het Twaalfjarig be-
stand leiden tot razzia’s, velen wijken uit naar Aardenburg]; A. 
Strobbe: Michel van Rijssel, een tuinman van de Heer [*1927, 
Salesiaan van Don Bosco, missionaris in Congo van 1968 tot 
zijn dood in 2006]; A. Dhondt: Merendree, oktoberdag 1918, 
een getuigenis [het Duitse leger gebruikte chloorgas tijdens 
de laatste oorlogshandelingen in 1918].
  Idem, 2013-4. A. Bollaert, J. Luyssaert: Nevele in oude kaarten 
[17e–19e eeuw]; In memoriam: Graaf Juan t’Kint de Rooden-
beeke 1934-2013.

Limburg. Het oude land van Loon, jg. 91, 2012-4. T. Waegeman: 
De heren van Millen en hun kasteel [verv., vererving van het 
kasteel van het geslacht  Berlo, op Houthem, Fléron, Hemri-
court en na een proces op van der Heyden, in 1811 verkocht 
aan Joseph Moreau die het kasteel verbouwt tot boerderij]; 
R. Nijssen, N. Valkeneers: Het reglement van de schutters-
gilde van het Heilig Sacrament in Geneiken in Lummen, 18e 
eeuw; R. Nijssen: De verpachting van het stedelijk gasthuis 
van Borgloon in 1714 [aan Jan Vronen voor 182 gulden]; G. Gie-
len: Documenten van en aan Adelain Beine uit Montenaken 
tijdens Wereldoorlog I [transcriptie van aangrijpende corres-
pondentie met zijn ouders van Adelain, door de Duitse bezet-
ter tewerkgesteld in Klein-Wittenberg en aldaar 19 jaar oud 
overleden]. 
  Idem, 2013-1. J. Mertens, U. Arnold: Het Historisch Studiecen-
trum Alden Biessen (1988-2013): een kwarteeuw grensover-
schrijdend onderzoek naar de Duitse Orde [met overzicht van 
de publikaties]; R. Nouwen: Het Provinciaal Archief Limburg: 
een goudmijn voor historici [archief te Hasselt]; T. Coun: Pietje 
de leugenaar of de historische betrouwbaarheid van de noti-



Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 10  –  431 

ces historiques et archéologiques (1888) van Pieter Keelhoff 
[1825-1894, priester, loog behendig in zijn brochures over het 
verloren gaan van religieus erfgoed].
  Idem, 2013-2. R. Driessen: Een doodslag in Elen in 1643 [Pe-
ter Swilliens overleed na een vechtpartij met Heijn Vrencken. 
maar handelde Heijn uit zelfverdediging?]; F. Decat: Van Rijn 
tot Main, het ‘Duitse’ verhaal van de graven van Loon, 12e-be-
gin 13e eeuw [na het huwelijk omstreeks 1100 van graaf Ar-
nold van Loon met de erfdochter van burggraaf Gerard van 
Mainz probeerden de graven van Loon een machtspositie op 
te bouwen in Mainz en omgeving]; J. Reyniers: Een verborgen 
parel in Haspengouw, het dertiende-eeuwse reliekschrijn van 
Sint-Odilia [thans in de sacristie van de abdij Mariënlof in Ker-
niel (deelgemeente van Borgloon)].
  Idem, 2013-3. Nummer gewijd aan het het congres inzake De 
adel in Kempen, in oktober 2012 gehouden in de waterburcht 
van Pietersheim. A.C.M. Kappelhof: Het Huis Oranje-Nassau: 
een dynastie van overlevers [met vooral aandacht voor de 
relaties met Brabant, ontstaan door het huwelijk van Engel-
brecht van Nassau met Johanna van Polanen]; T. Waegeman: 
Grondrechten en opportuniteiten. Evolutie van het patrimoni-
um van de heren van Pietersheim [omvangrijk artikel over de 
bezittingen van het geslacht Pietersheim (ook wel Petershem 
geschreven) in Loon en in Brabant, 12e tot 15e eeuw, Berthout, 
Leefdaal]; K. Douma: De ridderschap van Noord-Brabant, 
1814-1850 [de instelling in 1814 was een ‘invented tradition’; 
veel benoemde leden hadden weinig binding met Brabant en/
of waren protestant; in 1850 verviel de staatsrechtelijke func-
tie van de ridderschappen, maar de Brabantse ridderschap 
bleef als vereniging voortbestaan].

De Mechelse Genealoog, jg. 37, 2013-5. F. Verbruggen: Raad-
selachtige afkomst van de familie Saligo ontsluierd [niet uit 
Spanje maar Overboelaere; Buytsoens, Verbruggen]; J.M. 
Debois: Omtrent het grafzerk van Jan Van der Laen in de 
St.Romboutskathedraal te Mechelen (slot) [overzichten van 
de verwante families Van der Linden d’Hoogvorst, De Huyter 
(uit Delft), De Cannart d’Hamale, Liauckema (uit Friesland)].
  Idem, 2013-6. De roemrijke en beruchte militaire carrière van 
Bernard Sollewijn [1785-1864, geb. te St-Niklaas, exm. Braeye, 
vocht in diverse Napoleontische oorlogen, overleefde de veld-
tocht naar Rusland, maakte daarna carrière in Ned.-Indië, over-
leed te Breda]; Belgische huurlingen onder Nederlandse vlag 
[met lijst van 102 Belgen omgekomen tijdens de Atjeh-oorlog 
en begraven op het Peutjoetkerkhof in Kota Radya (nu Banda 
Acheh)].

Le Parchemin, jg. 78, 2013 nr. 405. B. D’Hoore: Les archives de 
la famille de Merode: une source inépuisable pour les généa-
logistes [archief van 750m lengte, in 1950 overgedragen aan 
het Rijksarchief van België, bevat ook diverse archieven van 
de aangehuwde en later uitgestorven geslachten Rubem-
pré, Ongnies, Trazegnies, met verervingsschema’s, aan een 
totaal inventaris wordt nog steeds gewerkt]; Th. d´Orjo: Les 
Walcourt: Les Orgeo (verv.) [tak gesproten uit het huwelijk 

omstreeks 1300 van Jean Concreniche, schepen te Dinant, 
met Alix d’Orgeo; niet geheel zekere aanhechting van het nog 
bloeiende geslacht Orjo-Loncin]; D. de Kerckhove dit van der 
Varent: Ajouts à la généalogie van Marcke de Lummen [aan-
vullingen op een artikel uit 2003/2004, 15e-19e eeuw; o.a. 
Louis van Marcke † 1534 x Jutte van Culemborg]; B. d’Ursel: 
Princes en Belgique, Merode, Rubempré et Everbergh 1823, 
Grimberghe 1827, Merode 1930 [stamreeksen 12e-18e eeuw  
Merode-Westerloo en Merode-Montfort; de laatste Mero-
de-Montfort prins van Rubempré veroorzaakte een schan-
daal toen hij trouwde met een linnenmeisje; door het huwe-
lijk van hun enig kind Catherine met een verre neef uit de tak 
Westerloo bleef Rubempré toch in de familie].
  Idem, 2013 nr. 406. B. Vandermeersch: Stratégies familiales 
et recrutement sacerdotal au XVIIIe siècle, le cas de l’élite ec-
clésiastique belgique [sociologisch onderzoek naar de famili-
ale achtergronden van 345 geestelijken]; B. d’Ursel: Princes en 
Belgique, Montmorency Prince de Robecq 1630  [stamreeks 
25 gen. 10e–18e eeuw]; M. Belvaux: Généalogie de la famille 
Couturier de Flotte et Couturier de Versan [koopmansfamilie 
uit Bordeaux, 7 gen., Jean uit de vierde gen. doet in 1761 een 
voordelig huwelijk, verwerft het kasteel Thylaire in de Arden-
nen en wordt erkend als baron de Flotte, deze tak sterft in 
1880 uit met zijn kinderloze kleinzoon; de tak de Versan stamt 
van Jean’s broer Pierre en verhuist later naar Marseille, wel-
licht nazaten in Ierland; genealogie (5 gen.) van de aangehuw-
de familie Tarteiron uit Marseille]; R. Harmignies: La coupe et 
l’épée, les armoiries Coppieters et leur signification; M. Bel-
vaux: Le dernier prince de Gavre [Charles Alexandre, in 1832 
overleden in Den Haag].
  Idem, 2013 nr. 407. B. La Fontaine: Catherine de la Fontaine 
[(1738-1824), x 1761 te Parijs Dominique Compant; haar naza-
ten noemden zich (Compant) de la Fontaine; 12 gen. de la Fon-
taine, ook seigneurs de Maizeret, waaronder Pierre x ca 1538 
Jacqueline Senzeilles, wier moeder een bastaard was van Jan 
“met de lippen” van Glymes, heer van Bergen op Zoom]; G. 
Letourmy-Bordier: Souvenir du mariage La Rochefoucauld 
– Colbert [waaier met wapens, huwelijk in 1901]; .B. D’Hoore: 
Redécouverte d’une pierre sculptée aux armes Gillès à Am-
sterdam [verloren gewaande gedenksteen in de gevel van 
het voormalige St Pietersgasthuis uit 1767 gesignaleerd in 
TV-rapportage over transport van ‘de Nachtwacht’ naar de 
gerestaureerde eregalerij van het Rijksmuseum]; Th. de Neu-
ville : Hommage à Gaspard Maigret de Priches [(1878-1963), 
genealoog, opmerkelijke leden van de familie Maigret 17e 
eeuw tot heden, o.a. Frédéric, die in 1911 de titel heer van Thuyl 
en ’t Weegje (bij Gouda) kocht]; Onder Questions et réponses 
stamreeks de Failly uit Lotharingen 15 gen., o.a. Amédée x 
1821 Agatha barones van Slingelandt].
  Idem, 2013 nr. 408. I. Lecocq: Ressources héraldiques de l’art 
de vitrail [Belgische bijdragen glas-in-lood-kunst tot het Cor-
pus Vitrearum Medii Aevi]; J. Fosse, E. Berger: Descendance 
de François Dautrebande et de Marie Catherine Lamquet [x 
1780, sluit aan op eerdere artikelen inzake Lamquet]; M. Bel-
vaux: Nicolas La Fabrique (1649-1733) peintre namurois établi 
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à Liège [x 1695 Agnes Frésart; stamboom La Fabrique 17e en 
18e eeuw]; B. d’Ursel: Princes en Belgique, Ongnies, Prince de 
Grimberghe 1777 [stamreeks 15e-19e eeuw; Marie Josèphe enig 
kind van de eerste prins brengt de titel aan het huis Merode]; J. 
Lorthiois: L’Hôtel de Hornes à Bruxelles, histoire de l’édifice et 
de ses occupants jusqu’en 1834 [oorspronkelijk in het bezit van 
het geslacht Van Witthem; Honorine van Witthem brengt het 
ca 1595 aan haar echtgenoot Gerard van Hoorne].

De Rode Leeuw, jg. 44, 2013-3. J. Ponet: Hoe genealogie mijn 
hobby werd [kwst. Ponet x Collet met kw. Jagenau en Nijsten 
uit Maastricht en Demollin uit Noorbeek; studiebeurs nazaten 
Gilsen, gesticht 1490]; Vraag- en antwoordrubriek: o.a. antw. 
Onkelinx 1840-heden; J. Maenen: Het grafkruis van Gerardus 
Maenen uit Bocholt verhuisde naar de Beverweekse heide bij 
de Achelse kluis [gezin van Gerardus Maenen x 1884 Suzanna 
Bierkens]. M. Kunnen; Allem@@l digit@@l [Belgische akten 
burgerlijke stand op FamilySearch].
  Idem, 2013-4. In memoriam Paul van Baelen 1926-2013 [met 
bibliografie]; J. Ponet: Hoe genealogie mijn hobby werd [verv. 
kwst. diverse Nederlandse kwn: o.a. Coenegracht uit Maas-
tricht, Duyckarts uit Houthem en Blancken uit Tiel]; H. Bovens: 
Heiliger Stans, overgrootvader van Amerikans minister, val-
selijk beschuldigd van gifmoorden te Genk in 1836 [Maurice 
Stans minister onder Nixon]; J. Maenen: Lotelingen uit Gellik, 
Lanaken en Rekem gestorven al of niet tijdens de veldtochten 
van de Franse Armée.

Taxandria (Jaarboek Kon. geschied- en oudheidk. kring van 
de Antwerpse Kempen), 2012 nr. 84. T. Leunen: Werken op 
de kolonie van Merksplas, 1920-1940 [verv. op artikel in Jaar-
boek 2011, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden 
van de bewakers van het bedelaarsgesticht]; S. Beghein: 
Muziek en muziekleven aan de Turnhoutse Sint-Pieterskerk, 
ca. 1670-1799; J. Jansen: Het atelier van Hendrik Peeters-Di-
voort (1815-1868) en zijn productie [Hendrik Peeters, gehuwd 
met Maria Joanna Divoort, beeldhouwer van vooral religieuze 
werken: heiligenbeelden, preekstoelen, altaren; ook opdrach-
ten uit Nederland: o.a. Mozes en Aäron nu in het bisschop-
pelijk museum te Breda]; G. Goris: De holocaust in Turnhout; 
G.Goris: De 12e SS-Panzerdivision in Geel en de Kempen; F. 
Lescouhier: De burgemeesters van Vosselaar 1800-1963 [o.a. 
Louis Stroobant van 1912 tot 1926, niet de gelijknamige ge-
nealoog]; Y. Slegers: Het kantkantoor ‘Manufacture de dentel-
les’ Diercks-Staes en Diercks-Van Pelt [aan de productie van 
kant in Turnhout komt een einde door de crisis en de Tweede 
Wereldoorlog].

Van Mensen & Dingen, jg. 11, 2013-2.  Mit Hochachtung und 
Deutschem Grüss [oorlogsbrieven van de Gentse commu-
nistische verzetsman Stefaan Vandenheede]; B. Vos: Brieven 
aan Hitler: een instrument voor onderzoek naar opinievor-
ming [met verwijzing naar H. Ulshöfer: Brieven aan Hitler, Ant-
werpen, Kritak, 1995].
  Idem, 2013-3. L. Devriese: De vrouwelijke baardheilige 

Sint-Wilgefortis, heiligenverering van Vlaamse makelij; F. 
Vancraynest: Kardinaal Jozef Cardijn [1882-1967, exm. Van 
Dalen, bezieler van de beweging Katholieke Arbeidersjeugd].
  Idem, 2013-4. Themanummer slachterijen en slagers, met 
twee interviews over Vier generaties charcutiers De Groote 
in Gent, en over Charcutier André van Loo, allerlaatste van 
een eeuwenoud Gents beenhouwersgeslacht.

Westhoek, jg. 29, 2013-1. Iepernummer. P. Donche: Het ge-
meenteleger van Ieper in mei 1436 [lijst van weerbare man-
nen uit Ieper, opgeroepen per wijk en per beroepsgroep om 
deel te nemen aan de belegering van Calais door Philips de 
Goede van Bourgondië. De compagnieën van 10 man ston-
den elk onder leiding van een coninckstavel (connétable). De 
troepen uit Ieper werden aangevoerd door Jan vander Clijte, 
heer van Komen (Comines). Het beleg mislukte; de Engelsen 
behielden Calais]; J. van Acker: Ieper in vroeg 16de-eeuwse 
Veurnse leenregisters; K. Papin: De stichting van de Dertien 
Arme Kinderen te Ieper in de 16de eeuw [in 1490 opgericht 
door Joanna vander Moere en haar echtgenoot ridder Joos 
vander Woestine, in 1615 werd de instelling omgezet in de 
Arme Meisjesschool, tekst van de statuten uit 1510]; W. Beele: 
Namenlijst van het ziekenregister van de Ieperse leprozerie 
genaamd Hoge Zieken (1549-1583) [volledige uitgave van dit 
– onvolledige – register; de lijst van namen van de zieken, in-
gedeeld per ambacht (Bellambacht, Casselambacht, enz.) en  
plaats van herkomst beslaat  bijna 100 pagina’s]; A. Preneel: 
Ieperse drukkers en boekhandelaars tijdens het bestuur van 
de Aartshertogen 1598-1633 [Bellet, de Schrijvere, Parmen-
tier, Ramault]; N. Boussemaere: Een overdrachtsakte van 
de heerlijkheid Boezinge 26 sept. 1622 [echtpaar de Cusan-
ce-van Witthem verkoopt aan echtpaar des Trompes-de Ghe-
vaere; pachters en achterleenmannen; geschiedenis van de 
heerlijkheid voor en na de verkoop]; J. Beun: Honderd beklaag-
den op het puntmessenproces van de kasselrij Ieper 1735-1737 
[het dragen van messen met scherpe punten was verboden, 
namen van de beklaagden, het vonnis van het gerecht is niet 
teruggevonden]; P. Trio: De Ieperse familie Walwein en haar 
religieus-kerkelijke affiniteiten in de achttiende eeuw [3 gen. 
nakomelingen van Corneel Walwein x(1) 1699 Isabel Bogaert, 
x(2) 1711 An Floor de Wilde]; G. Sedeyn: De verdienstelijke 
maar vergeten politicus François de Langhe 1785-1853 [zijn 
rol bij de omwenteling in 1830]. 

Duitsland
Mitteilungsblatt Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thürin-
gen, 2013 nr. 100. Jubiläumsausgabe. E.J. Seidel, S. Pusinelli: 
Italienische Einwanderer nach Thüringen [Bianchi, Brentano, 
Caminata, Casiraghi, Comitti, Curioni, Ortelli]; B. Hoffmann: 
Die Familie des Martin Zerbst (Ueterottischer Richter in 
Wenigenlupitz, Fürstlich Sächsischer Schultheiß in Großen-
lupitz [Pfarrerfamilie; Mylius, Gesell, Burkhardt, Rauchmaul, 
Felix, Grasmann]; Th. Engelhardt: Schwedische Soldaten in 
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Thüringen im und nach dem Dreißigjährigen Krieg [inkwartie-
ringen; bronnen]; C. Kirchner: Seelenregister Friedrichsroda  
aus dem Jahre 1638 [naamlijsten, ook uit Rödichen en Schnäp-
fthall]; U. Hagner: Altansässige Bauernfamilien in den ehema-
ligen Kreisen Lobenstein und Schleiz [naamlijsten vanaf 14e 
eeuw: Däumler = Temmler t/m Zäh = Zeeh]; P.-J. Klippstein: 
Militärangehörige - und Hebammen - in den Kirchenbüchern 
von Großengottern 1646-1758 [naamlijsten: van Abisch t/m 
Zauzer]; K. Volkart: Wer war die Müllers-Frau und Gutsbesit-
zerin-Mutter Anna Sophia...? [Ulrich]; K. Kreuch: Gotha - Das 
Stammhaus der Genealogie in Deutschland [250 jaar]; F. Klei-
ber: Louis Ernst Wachsmuth - seine Familie und die Wach-
senburg [Lempert]; R.G. Schuchardt: Auf den Spuren der 
Vorfahren - und der Weg dorthin [Hickmann, Stida]; K. Kreuch: 
Wie alles begann, oder aus welchem Holz bin ich geschnitzt? 
[Kreuch, Vonrod]; Th. Engelhardt: Die Vorfahren des ‘Vogel-
professors’ Johannes Thienemann [Zimmer]; idem: Genea-
logische Quellen im Thüringer Staatsarchiv Rudolstadt [met 
de Bangertsche index]; idem: Genealogische Spezialquellen 
in Leipzig [o.a. Astaka]; C. Kirchner: Die Gefallenen und Ver-
mißten von Eigenrode; idem: Thüringer im Ortsfamilienbuch 
Sommerhausen in Franken [naamlijst]; Kirchenbücher im Her-
zogtum Gotha vor 1809. Met register!

Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und 
Wappenkunde, Jg. 62, 2013-3/4. W. Smidt: Ostfriesische Fa-
milienbibeln Teil 3: Fam. Humbert aus Ditzum [19e-eeuws, 
Ditzum: arrondissement Winschoten; Sissingh, Dreesmann]; 
A. Köller: Schreibung und Deutung des Familiennamens Mol-
kewehrum [uit Friesland]; H. Hillebrands: Die Ostfriesen-Fa-
milien in German Valley – Illinois [met Ortssippenbuch; Bruns, 
naam- en plaatsnaamlijst]; C. van Dijkum: Nachtrag zur Ge-
nealogie der Pastorenfamilie Nicolai [student in Groningen; 
Ritzes, de Graaf].  Idem: index 2012.

Spurensuche. Familienforschung im Tecklenburger Land, 
2013-1. Bauern- und Soldatenleben in Leeden [dorpsoverzicht; 
canon 800-1975]; C. Spannhoff: Der Alltag der Bewohner 
Leedens vor 400 Jahren nach den Tecklenburger Akzidenta-
lien 1611/12 [Middendorp, Akolcke, Nollemann, Broeckschme-
den, Kolcke, Rawick, Kesekamp, Schallenberg, Tellichkem-
per]; idem: Das Herdfeuer als vormodernes Rechtssymbol 
[het ontsteken gold als juridisch bewijs van eigendom; Rogge, 
Herkendorf, Kollemeijer/Caldemeijer]; E. Niermann: Die (v)
erkauften Bauern des Stiftes Leeden [Gassmann, Oster-
haus, Strahmann, Witte, Lagemann, Wellmann, Wacker]; R. 
Dry: Etat der Bevölkerungs-Aufnahme in dem Ober-Ems-De-
partement vom Jahr 1811 [per Bauerschaft alle inwoners van 
Oberbauer, Loose, en Fremden]; idem: Die Preußische Mili-
tärdienstpflicht vor 200 Jahren; idem: Als Fahnenflüchtiger 
gesucht - war Friedrich Wilhelm Teepe aus Leeden tatsäch-
lich ein Deserteur? [exm. Surkamp; lijst deserteurs uit Led-
de en Leeden]; S. Reiter: Aus dem Leben des Auswanderers 
Caspar Heinrich Schnarre [naar Amerika; exm. Brockmann, 
Kortlücke, Scheper, Wolfekammer]; R. Dry: Überweisung der 

reformierten Kinder zu Hagen an die Schule zu Leeden [1820; 
21 kinderen]; Auswärtige, die nach Leeden kamen [Lammert, 
Grote, Tepe, Hüggelmeyer].

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins; Bd. 110, 2008. 
F.-R. Erkens: Königskrönung und Krönungsordnung im späten 
Mittelalter; Jörg Poettgen: Karl der Große auf Aachener Pil-
gerzeichen des Mittelalters; K. Schneider: Geldumlauf am 
Niederrhein zur Zeit des rheinischen Münzvertrags von 1477 
[Nederlandse namaak van Rijnse guldens]; F. Pohle: From-
mes Schauspiel und Erbauung der Sinne. Jesuitentheater zur 
Aachener Heiligtumsfahrt 1615-1727; A. Kappler: Johann Jo-
seph Couven als Vermessungsingenieur.
  Idem, Bd. 111/112, 2009/2010. W. Paravicini: Jean de Montreuil 
in Aachen anno 1401 [humanist; wapenklacht; von Reutlingen]; 
R. Nolden: Getreidepreise in Aachen nach Quellen des Ma-
rienstifts [uit de rekeningen van de Kellnerei 1367-1803]; J. Je-
worrek: Soziale Not und öffentliche Hilfe in Aachen 1814-1849 
[indeling in armoedeklassen en bedeling, werkverschaffing]; 
G.K. Helg: Die Bilder im Aachener Rathaus [naast de keizers en 
koningen: Zwier van Haren, van Borssele, Osorio-Alarcon, earl 
of Sandwich, van Wassenaer, von Kaunitz-Rietberg, Robinson, 
von Ammon, Contzen, von Weise, Moll, Dauven, van Gülpen].
  Idem, Bd. 113/114, 2011/2012. Th. Kölzer: Ludwig der From-
me und Aachen [oorkonden o.a. Nijmegen]; W. Tschacher: Die 
Zauberei- und Hexereiprozesse in der Reichsstadt Aachen im 
Kontext [Göldi, Kroiseti, Pyr, Pressmondt, Kaußen, von Mont-
zen, von Thenen]; H. Carl: Über die Bürgerliche Verbesserung 
der Juden. Der Aufklärer Christian Wilhelm von Dohm, die Ju-
denemanzipation...[Way].
  Idem, 2013: Registerband deel 71-105.

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, jg. 88, 2013-
2. H.-C. Sarnighausen: Die kurhannoverschen Beamten Nie-
meyer aus Celle [Wichmann, Köhne, v. Ramdohr, Ludowig]; S. 
Paap: Die Meldekarte des Eduard Heinrich Hermann Mell-
mann [1890-1914]; O. Puffahrt: Aus dem Deutschen Reich 
ausgewiesene Ausländer in 1897 [lijst Adlaßnig-Ziegler]; Fr. 
Valentiner: ‘Valentiner’. Wie der Familienname entstand; O. 
Grünwald: Die Einwohner des Adligen Gutes Drage in Holstein 
im Jahre 1731 [lijsten per gehucht]; E. Blythe: Ich gehöre einer 
europäischen familie an! [Stuhr, Baumann].
  Idem, 2013-3. H.-C. Sarnighausen: Kurhannoversche Amtsju-
risten von 1705 bis 1866 in Hoya/Weser [met familiegegevens; 
Scheele, Tiling, von der Horst, Hoyer, Leidenfrost, Strube, 
Isenbart, von Limburg, von Roden, Grote, Schlemm, Hüpeden, 
Bacmeister, Grisebach, Werner, Mölling, Joppert, Lepper, 
Manecke, Brauns, Rabe, Augspurg, Bütemeister, Koch, Nie-
meyer, Stegemann, v. Honstedt, von Trampe]; O. Grünewald: 
Sterbefälle deutscher Seeleute im Kopenhagener Stadtteil 
Christianshafen 1738-1886 [lijsten per kerk]; A. Hentschel, F. 
Hopfgarten: Spuren einer Braunschweiger Familie zwischen 
Moskau und New York [Metzner, Spellerberg, Schaffeldt, 
Dawson, Brandes]; J. Kaldenbach: Zufallsfunde aus dem 
Noordhollands Archief in Haarlem [Krafften, Hille, Pegeló].
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Tot dusverre werd een agenda met alle afdelingsactiviteiten in Gens 
Nostra geplaatst. Deze informatie leent zich beter voor publicatie op 
de website van de NGV en haar afdelingen, en wordt niet meer in Gens 
Nostra opgenomen. In plaats daarvan willen we ruimere aandacht be-
steden aan grotere evenementen, bijvoorbeeld landelijke evenementen,  

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

Nieuws

Het 49ste congres van Familiekunde Vlaanderen te Deinze
Een dag lang te Nazareth in Oost-Vlaanderen voor het jaar-
lijks congres van 2014, georganiseerd door de afdeling Dein-
ze. ’s Morgens waren er twee lezingen over mij onbekende 
bronnen. Eerst ‘Enkwesten’ door Guido Demuynck, dit zijn de 
verslagen van ondervragingen van eisers en verweerders, die in 
een civiel proces zijn geraakt. Soms wordt het relaas letterlijk 
weergegeven. De oudsten dateren van eind zestiende eeuw. 
Vervolgens vroeg Ignace Van Driessche aandacht voor beschrij-
vingen van grond, eigenaar en gebruiker. Wie betaalt belasting 
en aan wie? Ommelopers inventariseren dit ten behoeve van 
het waterbeheer. Daarnaast bestaan per parochie ‘landboeken’ 
met geschatte waarden als grondslag van belastinginning door 
de schepenbank. Er zijn parochies met heel oude landboeken, 
andere worden eerst in de achttiende eeuw samengesteld. Bei-
de bronnen bieden zo een levendige inkijk in de wereld van voor-
ouders uit Oost-Vlaanderen uit de vroegmoderne tijd. En voor 
veel genealogen is dat al heel ver terug.
’s Middags luisterden wij naar Els Elenbaas. Zij kwam speciaal 
uit Nederland om de verschillende manieren, waarop je over je 

familie kunt publiceren uiteen te zetten: artikel in een tijdschrift, 
een boek, een familietijdschrift of een website. De voor- en na-
delen werden uitvoerig besproken. Daarbij lag de nadruk op de 
twee laatste vormen: deze zijn niet eenmalig en bieden daar-
door de mogelijkheid publicaties aan te passen aan het lopende 
onderzoek en aan nieuwe ontwikkelingen binnen de familie. Het 
blijkt ook goed mogelijk om daarbij de privacy van nog levende 
familieleden te respecteren. Het bevolkingsregister is een be-
langrijke bron bij de inventarisatie van de jongste generaties 
van een familie. In Vlaanderen wil men, vanwege de privacy, en-
kel inzage toelaten voor registers, die tenminste 120 jaar oud 
zijn. Terecht protesteert men tegen deze maatregel. De genea-
logische wereld kan de onzinnigheid daarvan mede aantonen 
door zelf behoedzaam met privacy om te gaan.
’s Avonds een banket, waar bestuurders uit Vlaanderen, Wallo-
nië, Noord-Frankrijk en Nederland samen aan één tafel het zich 
lieten smaken. Op naar het jubileumcongres volgend jaar eind 
maart in Antwerpen. 

Toon van Gestel

Aanvullingen en verbeteringen
Toevalsvondsten in het RHCE, in Gens Nostra 2014, 
pagina 159

De auteur Ton van Reeken vraagt zich af wat de achtergrond is van 
de trek naar de Pfaltz midden zeventiende eeuw. Een antwoord 
hierop is echter reeds gegeven in Gens Nostra 1968, in een artikel 
van J.A. Oerlemans, Brabantse Familienamen in de Pfaltz (p.25).
Het zullen voornamelijk economische redenen zijn die hiertoe 
geleid hebben. Slechts in één aspect ben ik het met Oerlemans 
niet eens, hij ziet vooral “Reformierten” er naar toe trekken, in 
zijn artikel uit het destijds hollandse deel van Noord Brabant. 
Er bestond echter ook een trek uit Oost Brabant; zo ben ik dit 
fenomeen tegen gekomen ook in Someren, Helmond en Aarle, 
steeds katholieke families.
Hieronder nog enkele details:
Antoniske Vlemmincx blijft niet lang in de Pfalz; op 23-6-1663 
maakt zij te Lierop huwelijkse voorwaarden met Martinus Jan 
Custers (Lierop ORA 11, f.6v). Opvallend is dat buiten het ge-
geven testament en de boedelscheiding van haar ouders haar 
huwelijk met Peter Jan van Hees niet vermeld wordt. Ook in 

latere vermeldingen komt zij steeds voor als eerder wedu-
we Hendrick Lenaertsz van den Eijnde. De enige vermelding 
van Peter Jan van Hees in relatie tot de familie Vlemmincx is 
in 1661 wanneer hij 100 gld in leen ontvangt van Jan Hendrick 
Vlemmincx die daar zijn zwager genoemd wordt.
De vraag mag zelfs gesteld worden of er een huwelijk geweest 
is van Antoniske met Peter. Zo wordt in 1680 nog gerefereerd 
aan de huw. voor waarden van 1663 waarbij over dit huwelijk 
gezegd wordt “ter ere Gods bevestigd” (ORA 12, f.102). Overi-
gens vindt pas in 1684 een scheiding plaats tussen de kinderen 
Henrick Lijnaerts van de Eijnde ter eenre en Antoniske Hend-
rick Vlemincx. (ORA13, f.20v)
Opvallend nog is dat een der kinderen van Antoniske uit haar 
eerste huwelijk later in Haarlem gewoond blijkt te hebben. 
(ORA11, f.84v)
Van de overige figuren genoemd in het betreffende artikel kan 
nog opgemerkt worden dat Hendrik den Wert identiek is met 
Hendrik Hendriksz van Moorsel (Someren ORA 96, f.100v)

Drs. F.A.M. Vlemmings
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GensDataPro, het stamboomprogramma van de NGV, 
is hét programma bij uitstek voor de genealoog die 
meer wil dan alleen een opsomming van namen en 
jaartallen. In GensDataPro plaatst u al uw familiema-
teriaal zoals foto’s, scans en bronteksten, eenvoudig 
bij de juiste gegevens waardoor ze makkelijk zijn te-

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

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

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

een boek sterk wordt vereenvoudigd.

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

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


