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Bij de voorplaat: Vensterplaat Eerste Wereldoorlog
Een plaat uit de serie Vensterplaten getekend door E. de Bruijne voor Agteres, uitgevers voor onderwijsmaterialen.  
Tot stand gekomen dankzij steun van de Van den Berch van Heemstede-stichting. De plaat is gemaakt voor kinderen uit 
groep 5-8. Op deze plaat over de Eerste Wereldoorlog is van alles te ontdekken. 
Op http://entoen.nu/vensterplaat-eerste-wereldoorlog is de interactieve versie van deze plaat te vinden met uitleg over 
verschillende onderdelen van deze tekening.

Onze novembereditie is een speciaal nummer getiteld “Familiegeschiedenissen rond de Eerste 
Wereldoorlog” en bevat zeer uiteenlopende verhalen over de belevenissen van onze voorou-
ders . Over de Eerste Wereldoorlog is dit jaar natuurlijk al veel gepubliceerd in talloze boeken, 
tijdschriften en krantenartikelen en niet te vergeten TV-documentaires. Met name in de oorlog-
voerende landen, zoals Engeland, Frankrijk en België  is de honderd jaar geleden aangevangen 
oorlog uitvoerig herdacht. In het verleden werd aan deze Grote Oorlog, zoals hij ook wel wordt 
genoemd, in Nederland veel minder aandacht geschonken dan in onze buurlanden, vermoedelijk 
omdat Nederland neutraal is gebleven. Dit jaar lijkt het anders en is ook in Nederland aan deze 
oorlog veel aandacht geschonken. Nederland was indirect betrokken bij de oorlog via de mobili-
satie van jonge mannen voor het leger, inkwartiering van Belgische vluchtelingen en belangrijke 
voor- en nadelen voor de economie en handel.

440 S.R. Maaskant: De Eerste Wereldoorlog en Nederland
451 Tineke Slof: De Spaanse griep
452 J.E. Baalbergen: De handelsreis van Hendrik Ernst August Schilpzand naar Rusland in 1915
458 Hans P. Noppen: Het oorlogsdagboek (1914-1915) van ‘lance corporal’ John Noppen
464 Hans van Felius: Nederland en de Eerste Wereldoorlog
466 Digitaal. Antonia Veldhuis: Digitaal zoeken in kranten
471 Tijdschriften
482 Nieuws. Toon van Gestel: Oslo: het 31ste internationaal congres voor Genealogie en 

Heraldiek
482 Nieuws. Sluiting Verenigingscentrum rond de jaarwisseling
483 Colofon



Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 11  –  439 

De honderdjarige herdenking is daarom voor ons aanleiding om in een speciaal nummer aandacht 
te schenken aan de belevenissen en ervaringen van “onze voorouders” in deze  oorlogsperiode. 
Sommige van onze auteurs hebben hun familiegeschiedenis gehoord van hun (over)grootouders 
of andere familieleden, soms via hun ouders, door middel van dagboeken en andere documenten 
die bewaard zijn gebleven. Zelf heb ik via familieherinneringen geen persoonlijke getuigenissen 
aan deze tijd overgehouden. Het enige dat ik me herinner uit mijn jeugd over de Eerste Wereld-
oorlog is wat ik daarover gelezen heb in een boek getiteld “Een jonge leeuw van Vlaanderen - een 
verhaal uit den oorlog van 1914”. Een boek uitgegeven in 1915 met daarin een hartverscheurende 
familiegeschiedenis waarin de overrompeling door de Duitse legers van de vredelievende Vlaam-
se platt elanders wordt beschreven. Tien jaar later, ik was toen ongeveer 20 jaar, las ik Ernest 
Hemmingway’s  prachtige boek “A Farewell to Arms”, dat ging over de zinloze loopgravenoorlog in 
Noord-Italië waar Amerikaanse vrijwilligers deelnamen aan Italiaanse zijde. De invloed van deze 
beide beschrijvingen van de oorlog, zowel de familiebelevenissen in Vlaanderen als de liefdesge-
schiedenis uit de loopgraven van Noord-Italië, waren op mij vele malen groter dan de droge cijfers 
over vele miljoenen doden en vluchtelingen, die ik in de offi  ciële geschiedenisboeken kreeg opge-
voerd. Dit geldt voor de meesten van ons, vermoed ik, en het illustreert dat een goed geschreven 
familiegeschiedenis, wellicht deels fi ctie en deels non-fi ctie, over hoe mensen zich toen voelden 
en waaraan zij dachten, veel meer invloed heeft  op onze inzichten en meningen over een oorlog, 
dan wat historici in grote lijnen en op abstracte wijze naderhand trachten te beschrijven in de ge-
schiedenisboeken. Sommige historici weten dat inmiddels ook en gebruiken dan ook familiever-
halen om een beter beeld te schetsen van oorzaken, gebeurtenissen en gevolgen van oorlogen 
voor bewoners van de betrokken landen. 
Toch begint ons themanummer ook met een algemeen overzicht van de militaire aspecten van, 
vooral, het begin van de Eerste Wereldoorlog. Dit om de positie van Nederland gedurende deze 
oorlog weer te geven. De auteur Sven Maaskant is militair-historicus en geeft  in het kort een over-
zicht van omvang en strategieën van de verschillende legers betrokken bij de oorlog en maatrege-
len die in Nederland werden getroff en om de neutraliteit te waarborgen.
Daarna volgt het verhaal over een (handels)reis naar Rusland in oorlogstijd van Hendrik Ernst 
August Baalbergen, de overgrootvader van de auteur. De neutrale positie van Nederland gaf aan 
velen een goede gelegenheid om inkomen te verwerven via handel met alle oorlogspartijen en zo 
ook met het verre Rusland. 
Het volgende verhaal betreft  een oorlogsdagboek van John Noppen, een familierelatie uit 
Groot-Britt annië van de auteur Hans Noppen. Deze John George Noppen begon zijn dagboek op 
26-jarige leeft ijd toen hij met zijn bataljon Engeland verliet richting Zeebrugge en geeft  daarna 
dagelijks een beeld van wat hij meemaakt. De laatste aantekeningen in het dagboek dateren van 
15 maart 1915 wanneer hij arriveert in het ziekenhuis in Engeland. Kortom een aangrijpend verhaal 
over de persoonlijke ervaringen aan het front in Vlaanderen.
Tenslott e geeft  de auteur Hans van Felius ons een overzicht van de vele initiatieven die naar aan-
leiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog zijn genomen, zoals het opzett en van een 
database voor Belgische vluchtelingen, verzamelobjecten en tentoonstellingen.

Helaas konden we niet alle aangeboden artikelen en bijbehoren portrett en in deze editie publice-
ren. In de komende uitgaven van Gens Nostra zullen we regelmatig bijdragen plaatsen, omdat het 
allemaal bijzondere verhalen zijn. De redactie dankt de auteurs voor het insturen van de bijdragen 
en Hans van Felius voor zijn grote aandeel in het tot stand komen van deze speciale uitgave van 
Gens Nostra. Wij hopen met deze familiegeschiedenissen rond de Eerste Wereldoorlog de lezer 
meer inzicht te verschaff en in wat  mensen bezig hield in die bewogen tijd.

Frits van Oostvoorn 
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S.R. MAASKANT

De Eerste Wereldoorlog en Nederland

2014 is een jaar van jubilea en herdenkingen. Tal van Nederlandse instituties en 
instellingen zagen 200 jaar geleden het levenslicht, zoals de Grondwet, de Neder
landsche Bank, de Hoge Raad van Adel en de Koninklijke Landmacht. Ook de 
festivi teiten rond het 200jarig bestaan van het koninkrijk zijn nog niet afgerond. 
Voor de liefhebbers van militaire geschiedenis zijn de herdenkingen van DDay (de 
landing in Normandië) en van operatie Market Garden (‘Een brug te ver’) belang
rijke ijkpunten. Ook de slag om de Scheldemonding, die eveneens in 1944 plaats
vond, wordt groots herdacht. Een zeer prominente historische terugblik ten slotte, 
vormt de herdenking van het begin van de Eerste Wereldoorlog. Die oorlog begon 
in augustus 1914.

1. Eindeloze rijen granaten in een Britse munitiefabriek (foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie).
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De Eerste Wereldoorlog staat bekend als een gruwelijke 
slachtpartij. Dat is zeker geen mythe. De oorlog slokte een 
hele generatie jonge mannen op. Het was een uitputtingsslag 
die aan miljoenen militairen het leven kostte. Zij stierven in 
een hagel van kogels en granaatscherven in het niemandsland 
tussen de linies. Zij stierven tijdens onophoudelijke artillerie-
barrages in hun erbarmelijke holen in modderige loopgraven. 
Zij stierven door ziekte of doordat het geweld hen te veel 
werd. Velen hebben geen graf. Zij zijn achtergebleven op de 
slagvelden, in de Belgische klei, onder Franse akkers, in Rus-
sische moerassen of op Italiaanse bergtoppen. Wie wel terug-
keerde naar huis was vaak zichzelf niet meer. De oorlog liet 
diepe wonden achter. Duizenden mannen moesten ledematen 
missen of hielden een leven lang pijn aan een schotwond. Vaak 
onzichtbaar voor de buitenwereld waren de geestelijke kwel-
lingen die maar niet wilden verdwijnen.
Dit lot bleef Nederlandse militairen bespaard. De oorlog woed-
de buiten de landsgrenzen. Toch raakte de ‘Groote Oorlog’ ook 
Nederland, hoewel dat in geen verhouding stond tot de schade 
die het krijgsgeweld in de belligerente naties aanrichtte. Dit 
artikel is een militair-historische schets van de Eerste Wereld-
oorlog, die zich vanwege de nabijheid van Nederland toespitst 
op het Westfront. Het vangt aan met een beschouwing over de 
plaats van Nederland in dit mondiale conflict. Hierbij blijven de 
overzeese rijksdelen (koloniën en handelsposten) grotendeels 
buiten beschouwing. Wat volgt is een scheervlucht door de tijd 
die de strijd aan het front en de militaire activiteiten in Neder-
land in beeld brengt.

De Nederlandse neutraliteit

Nederland was het post-Napoleontische tijdperk in 1815 op 
vrij grote voet begonnen. Als wereldmacht had het toen al de-
cennia eerder afgedaan, maar tijdens het Congres van Wenen 
(1815) kreeg het land een flinke territoriale uitbreiding aan de 
zuidgrens. De verworven gebieden waren geen gulle gift van 
de Britten, de Russen, de Oostenrijkers en de Pruisen om hun 
dankbaarheid te uiten voor het Nederlandse aandeel in de 
laatste veldtocht tegen Napoleon maar in de eerste plaats on-
derdeel van een plan van de zegevierende staten om de bewe-
gingsvrijheid van Frankrijk in te perken. De geschiedenis leek 
immers te bewijzen dat expansiedrift de Fransen in het bloed 
zat. De soeverein vorst van de noordelijke Nederlanden, prins 
Willem Frederik van Oranje, mocht zich koning van de Verenig-
de Nederlanden noemen. Hij bestuurde tevens de overzeese 
bezittingen in Nederlands-Indië, Afrika en het Caribisch ge-
bied.
Voor de ‘bufferstaat’ aan de noordgrens van Frankrijk was 
onpartijdigheid in de internationale politiek geen optie. Inte-
gendeel, vrijwel de gehele Nederlandse defensie-inspanning 
in de periode 1815-1830 stond in het teken van de inkapseling 
en de voorbereiding op een eventuele aanval van Frankrijk. 
Aan die verplichtingen kon koning Willem I zich niet onttrek-
ken. Dat veranderde in 1839 toen de koning ten langen leste 
de onafhankelijkheid van België accepteerde. Nederland de-

gradeerde van een middelgrote staat van enige betekenis tot 
een klein land met kwetsbare koloniale bezittingen. De Neder-
landse invloed op de internationale betrekkingen was nadien 
gering, maar als handelsnatie was Nederland wel belangrijk. 
Autonomie leek het beste te passen bij die situatie en daarom 
verkoos de Nederlandse regering de neutrale status te omar-
men. Die werd ook wel aangeduid als zelfstandigheidspolitiek 
of afzijdigheid (geen isolationisme!).
In juridische zin was neutraliteit alleen in oorlogstijd van 
kracht. Het bepaalde de relatie tussen de oorlogvoerenden – 
de belligerenten – en de partijen die buiten het conflict wilden 
blijven.1 Internationale verdragen bepaalden de rechten en 
plichten van beide partijen. Territoriale integriteit stond in die 
verdragen centraal, maar er waren bijvoorbeeld ook regels ge-
steld ten aanzien van het handels- en de scheepvaartverkeer. 
Voor de geloofwaardigheid vereiste de neutrale status dat 
de Nederlandse regering er ook in vredestijd naar handelde. 
Militaire bondgenootschappen waren uit den boze, terwijl de 
krijgsmacht zich moest voorbereiden op een aanval uit alle 
richtingen. Dat laatste werd vooral zichtbaar door de inrich-
ting van het defensiestelsel, oftewel de linies, forten en kust-
batterijen. Neutraliteit was overigens niet louter een militaire 
aangelegenheid, maar ging ook het economische leven aan. 
De buitenlandse politiek van de Nederlandse regering was 
bijvoorbeeld grotendeels gericht op de ontwikkeling van vrij 
handelsverkeer.
Als neutrale staat kreeg Nederland dezelfde juridische status 
als België en Zwitserland, echter met een belangrijk verschil. 
De neutraliteit van beide laatstgenoemde landen was erkend 
door andere Europese staten, maar de Nederlandse niet. De 
Britse regering beloofde bijvoorbeeld de Belgen te hulp te 
schieten als Frankrijk of Duitsland het land zou binnenvallen. 
Nederland moest het zonder een dergelijke garantie stellen. 
Voor de regering vormde dat geen onoverkomelijk bezwaar. 
De kans dat Nederland in een conflict daadwerkelijk op zich-
zelf zou zijn aangewezen, leek niet erg groot. Als Nederland in 
de toekomst betrokken zou raken bij een oorlog tussen meer-
dere landen, lag een ‘natuurlijk’ bondgenootschap met één van 
de partijen voor de hand. Zo was het in de jaren 1795-1815 ook 
gegaan. Mocht Nederland in een tweestrijd met een ander 
land verwikkeld raken, dan stond de strategische positie van 
het land borg voor de steun van een derde partij.

De strategische positie van Nederland

In het licht van de grootschalige operaties tijdens de Eerste 
Wereldoorlog zou Nederland waarschijnlijk lastig te verdedi-
gen zijn geweest. De overzeese bezittingen daargelaten, was 
het in de eerste plaats klein. Daardoor ontbrak de mogelijk-
heid de verdediging ‘in de diepte’ te organiseren. Nederland 
ontbeerde ook natuurlijke barrières langs de oost- en zuid-
grens, terwijl Limburg een nauwelijks te verdedigen uitstul-
ping vormde. Ook waren grote delen van de kustlijn uitermate 
geschikt voor amfibische operaties. Het overwegend open en 
vlakke terrein in het binnenland bood weinig dekkingsmoge-
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lijkheden. Militaire inundaties (onderwaterzett ingen), zoals 
in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, vormden de ruggengraat 
van het verdedigingsstelsel. Die waren een krachtig afweer-
middel, maar er waren ook enkele nadelen aan verbonden. De 
inundatielinies dekten in de eerste plaats slechts een klein ge-
deelte van het land. Ook waren tegenaanvallen – dus een uitval 
vanuit de linie – praktisch onmogelijk. Bovendien dreigden wa-
terlinies omstreeks de Eerste Wereldoorlog te verouderen als 
gevolg van technologische ontwikkelingen, zoals de vergrote 
dracht van het zware artilleriegeschut en de opkomst van het 
luchtwapen. Toch zou tijdens de Eerste Wereldoorlog in de 
Belgische Westhoek en aan het Piave-front in Noord-Italië 
blijken dat waterlinies nog steeds eff ectief waren.
Speelde de geografi sche gesteldheid het defensieve vermo-
gen niet in de kaart, ook de strategische positie van Neder-
land in Noordwest-Europa maakte Nederland ten tijde van de 

Eerste Wereldoorlog kwetsbaar. De Nederlandse neutraliteit 
bood in tijd van oorlog geen garantie voor afzijdigheid. De ge-
wenste autonomie had haar grenzen en die werden, als het zo 
uitkwam, niet in de eerste plaats door de Nederlandse rege-
ring zelf bepaald.
Frankrijk onderhield sinds 1894 een bondgenootschap met 
Rusland. Dat bracht Duitsland in een lastig pakket. Als het in 
oorlog raakte met één van beide landen, dan resulteerde dat 
bijna onvermijdelijk in een twee frontenoorlog. Het Duitse 
antwoord daarop was het zogeheten Schlieff en-plan uit 1905, 
genoemd naar de gelijknamige chef van de Generale Staf, ge-
neraal Alfred von Schlieff en. Deze generaal ontwierp al jaren 
voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog een plan om 
binnen zes weken het Franse leger te verslaan. Zoveel tijd had 
het Russische leger vermoedelijk nodig om te mobiliseren 
maar voor het zo ver was moest het Duitse leger al per trein 

2. Nederlandse wielrijders te water (foto: NIMH).



Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 11  –  443 

van het Franse naar het Russische front zijn vervoerd. Het 
Schlieffen-plan was gewaagd en kon alleen slagen als het op-
rukkende Duitse leger de sterke Franse grensvestingen én het 
Franse leger omtrok. Schlieffen legde daarom de opmarsrou-
tes op neutraal terrein: België, Luxemburg en Zuid-Nederland. 
Zijn opvolger, generaal Helmuth von Moltke, kon zich daar 
maar gedeeltelijk in vinden. Hij schrapte de aanvalsas via Ne-
derlands Limburg uit het plan.
Die beslissing had ingrijpende gevolgen. Nu zou de rech-
terflank van het Duitse leger eerst de position fortifiée rond 
Luik op zijn weg vinden, terwijl Schlieffen die sterke Belgische 
stelling juist had willen vermijden. De forten bij Luik konden 
het strikte tijdschema van de opmars in de war schoppen. 
Dit risico nam Von Moltke voor lief, omdat hij het belangrijker 
vond de Nederlandse neutraliteit te respecteren. Daar had hij 
verschillende argumenten voor. In de eerste plaats hoefde hij 
zijn schaarse middelen niet tegen het Nederlandse leger in te 
zetten. Die waren hard nodig om het Franse leger te verslaan. 
In de tweede plaats bood het neutrale Nederland hem flank-
dekking. In de derde plaats kon Nederland gedurende de oor-
log als economische luchtpijp fungeren. Nederland was een 
belangrijke handelspartner van het keizerrijk. In oorlogstijd 
verbood de neutrale status weliswaar de doorvoer van mili-
taire goederen, maar het handelsverkeer voor de civiele markt 
(levensmiddelen, grondstoffen) kon in principe doorgang vin-
den. Dat vergrootte de kans op de overwinning in de Totale 
Krieg die zou losbarsten. In dat kader was het eveneens een 
voordeel dat Duitsland in een neutraal buurland terecht kon 
voor kredieten om de oorlogsindustrie draaiende te houden.
Ook de Britten namen de invloed van de Nederlandse neu-
traliteit op een eventuele Europese oorlog onder de loep. De 
achtereenvolgende Britse regeringen stonden sinds 1839 
pal voor de Belgische neutraliteit, dus zou het hypocriet zijn 
minder aandacht te hebben voor de Nederlandse.2 Mocht het 
Duitse leger het Nederlandse grondgebied wel schenden, ver-
anderde de zaak. Misschien kon in dat geval een Britse landing 
op de Nederlandse kust van pas komen om het Duitse leger in 
de flank te treffen, maar dat zou een buitengewoon riskante 
onderneming zijn doordat de Britten hiervoor nauwelijks vol-
doende troepen konden vrijmaken. Eigenlijk zou het hun beter 
uitkomen als Nederland op één of andere manier in het Duitse 
kamp terecht zou komen, want dan zou een maritieme blokka-
de veel efficiënter kunnen zijn.3 Die diende overigens vooral 
een hoger strategisch doel, namelijk de uitputting van de vij-
and. Daar staat tegenover dat in zuiver militair operationeel 
opzicht de bezetting van Nederland de Duitsers geen windei-
eren zou leggen. Daarmee zouden zij over meer grondstoffen 
en productiemiddelen beschikken. De Nederlandse spoor- en 
waterwegen zouden de bevoorrading van het front vereen-
voudigen. Ook kon de Kaiserliche Marine de Noordzeehavens 
in gebruik nemen. De Britten waren wat dat betreft nog het 
meest beducht voor de Duitse controle over de Westerschel-
de, de ‘aorta’ van Antwerpen.
Vóór augustus 1914 was alleen de Duitse Generale Staf be-
kend met het lot van Nederland, althans voor de korte termijn. 

Niemand kon de toekomst voorspellen. Gedurende de Eerste 
Wereldoorlog zou blijken dat de strategische positie van Ne-
derland regelmatig reden was voor diplomatieke relletjes. De 
Duitse en de Britse legerleiding maakten zelfs plannen voor 
operaties op Nederlands grondgebied. Een enkele keer werd 
gedreigd die ten uitvoer te brengen. Het enige wat de Neder-
landse regering kon doen toen de oorlog eenmaal was uitge-
broken, was zorgvuldig laveren door het diplomatieke mijnen-
veld dat het Verenigd Koninkrijk en Duitsland uitlegden. Het 
moest voortdurend voor de één de plooien gladstrijken die 
de andere partij veroorzaakte. Tegelijkertijd deed de regering 
er alles aan ook op andere manieren de neutrale status te be-
klemtonen. Zij droeg zorg voor de opvang van vluchtelingen en 
geïnterneerde militairen, verzorgde diplomatieke dienstverle-
ning voor verschillende belligerenten, bood voedselsteun aan 
bezet België en ondersteunde de uitzending van zogeheten 
‘ambulances’ van het Rode Kruis naar het front. Een belangrijk 
instrument om de bedoelingen van de regering duidelijk te ma-
ken was ten slotte de gemobiliseerde krijgsmacht.

Krijgsmacht en krijgsplan

De landsverdediging steunde op twee pijlers: de levende en 
de dode weermiddelen. De eerste was de krijgsmacht. Die be-
stond uit de marine en de landmacht. De tweede bestond uit 
een stelsel van linies, stellingen, kustbatterijen en forten dat 
een eventuele vijand buiten de zogenoemde Vesting Holland 
moest houden.4 De marine, oftewel de zeemacht, was met 
name gericht op de verdediging van de overzeese gebiedsde-
len. Voor het moederland bleef een klein aantal schepen be-
schikbaar dat in samenwerking met de kustbatterijen en tor-
pedisten5 van de landmacht de zeegaten moest verdedigen. 
Verder had de marine nog enkele taken op de grote rivieren. In 
elk geval ontbrak de slagkracht voor operaties op volle zee. De 
landsverdediging kwam vooral aan op de landmacht. Die be-
stond in oorlogstijd, behalve uit het Algemeen Hoofdkwartier 
en regionale staven, uit het Veldleger, de bezettingstroepen, 
opleidingseenheden en logistieke onderdelen.
Het Veldleger telde vier divisies. Deze waren verdeeld in drie 
infanteriebrigades met elk twee infanterieregimenten. Ver-
der beschikte elke divisiecommandant over een regiment 
veldartillerie, huzaren (cavalerie), wielrijders, zware mitrail-
leurs en de zogeheten divisietrein waarin alle ondersteunen-
de eenheden waren gegroepeerd. Een voltallige divisie telde 
ongeveer 23.000 man. Desgewenst kon de cavalerie aan de 
divisies worden onttrokken om, samen met het Korps Rijden-
de Artillerie, een cavaleriebrigade te formeren. Het Veldleger 
vormde het zogeheten manoeuvre-element van de landmacht. 
Het trad als mobiele troepenmacht de vijand in beginsel bui-
ten de Vesting Holland tegemoet. Bij het Veldleger waren de 
jongste lichtingen dienstplichtigen ingedeeld. De Vesting 
Holland werd verdedigd door de bezettingstroepen. Daartoe 
behoorden enerzijds specialistische vestingtroepen, zoals 
artilleristen, telegrafisten en de eerdergenoemde torpedis-
ten, en anderzijds de landweer. De eerste groep was ook uit 
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jongere dienstplichtigen samengesteld. De landweer, waartoe 
infanterie, artillerie en genietroepen behoorden, bestond uit 
oudere lichtingen. Ten slotte was er nog de Landstorm, de al-
gemene legerreserve. Hierbij dienden de oudste lichtingen en 
de dienstplichtigen die eerder waren vrijgesteld of uitgeloot.
Het was aan de chef van de Generale Staf, luitenant-generaal 
C.J. Snijders, om al in vredestijd een plan te maken voor de in-
zet van deze troepen. De opstelling van de vestingtroepen en 
de landweer lag min of meer vast. Die bezetten, zoals gezegd, 
de verdedigingswerken en de tussenliggende terreindelen. De 
opstelling – de dislocatie in militair jargon – van het Veldleger 
stond niet vast. Het leger van een neutraal land moest in eer-
ste instantie naar alle zijden front maken. Dat was natuurlijk 
verre van ideaal en daarom dacht generaal Snijders een aantal 
oorlogsscenario’s uit die elk een andere dislocatie van de vier 
divisies vergden. Dat was de ‘afwachtingsopstelling’. Vervol-
gens bepaalde het verloop van de strijd de zogeheten ‘concen-
tratieopstelling’.
Aan de vooravond van de mobilisatie in 1914 waren er ruim 
25.000 militairen onder de wapenen. Van hen diende iets min-
der dan de helft vrijwillig. De rest diende als milicien, oftewel 
als dienstplichtig militair. Dit was de kern van de strijdmacht 
die het Nederlandse grondgebied moest verdedigen. Zij maak-
ten deel uit van de vredesorganisatie. Nederland had namelijk 
niet, zoals tegenwoordig, een volledig paraat leger, maar een 
kader-militieleger. Dat kwam er ongeveer op neer dat het be-
roepspersoneel in vredestijd het leidinggevende kader vorm-
de. Zij hielden de vredesorganisatie draaiende en verzorgden 

de opleiding van de militie. Na de ‘eerste oefening’ ging de mi-
litielichting met groot verlof en begon het kader aan, zoals het 
toen heette, de ‘africhting’ van de volgende lichting. Oudere 
lichtingen kwamen na enige tijd weer op voor herhalingsoefe-
ningen om de weggezakte militaire vaardigheden op te halen. 
In het geval van een mobilisatie schaalde de landmacht op tot 
de oorlogsorganisatie. Dan kwamen de afgezwaaide lichtin-
gen terug onder de wapenen. Op dat moment nam de sterkte 
van het leger zeven à acht maal in omvang toe.
Hoe was het gesteld met dit leger? Om daar een oordeel over 
te vellen, moeten verschillende factoren in ogenschouw wor-
den genomen. Hier wordt volstaan met de vaststelling dat het 
Nederlandse volk zich verdedigd zag door een matig uitge-
rust leger, geëncadreerd door matig geoefende militairen. De 
kwaliteit van de bewapening deed in beginsel niet onder voor 
die van de omringende landen. In materieel opzicht beston-
den wel grote tekorten en niet alleen met betrekking tot het 
arsenaal. De Nederlandse industrie was niet bij machte alle 
lege schappen in de legermagazijnen te vullen. Even zorgelijk 
was de geoefendheid van de militie en de landweer, terwijl de 
‘kadernood’ – het tekort aan officieren en onderofficieren – 
het leger ook parten speelde. “De hemel zij dank, dat zij niet 
onmiddellijk na de mobilisatie heeft moeten vechten”, stelde 
een hoge officier na de oorlog vast, maar hij bezat voldoende 
relativeringsvermogen om zijn oordeel ook weer wat in twijfel 
te trekken: “Ofschoon, wie weet? Misschien was dan het bloed 
ook wel warm geloopen.”6 Daarmee had hij een punt. Ook van 
de legers die begin augustus ten strijde trokken, ontbeerden 

3. Trekhonden ingespannen voor een kar met een zware mitrailleur (foto: NIMH).
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vele militairen elke gevechtservaring. Zij zouden die evenwel 
snel opdoen. De Nederlandse soldaat deed die ervaring niet 
op en dat bracht hem op achterstand. Ook het Nederlandse ar-
senaal zou spoedig niet meer beantwoorden aan de vereisten 
van de slopende loopgravenoorlog.

De balans verstoord

Het is nu haast niet meer voor te stellen, maar in 1914 stond 
Europa op scherp. Waar voorheen een lappendeken van bond-
staten en –steden lag, verscheen in 1871 een sterk, zelfverze-
kerd land op de kaart. Otto von Bismarck bracht de Duitsers 
“durch Eisen und Blut” samen onder de keizerskroon. Frankrijk 
en Rusland wisselden argwanende blikken met het nieuwe 
buurland. In het zuidoosten van Europa had Oostenrijk-Honga-
rije het voor het zeggen, maar door interne spanningen stond 
de eens zo machtige dubbelmonarchie op imploderen. In het 
machtsvacuüm dat het kwijnende Turkije naliet op de Balkan 
speelden nationalistische regeringen landjepik. De situatie 
was door een web van bondgenootschappen even gecompli-
ceerd als brisant. Er was weinig voor nodig om de balans in 
Europa te verstoren.
Op 28 juni 1914 schoot een Bosnisch-Servische anarchist in 
Sarajevo de Oostenrijkse kroonprins en zijn vrouw dood. Dat 
was ook in de Nederlandse dagbladen belangrijk nieuws, maar 
er leek geen reden voor opwinding. Sarajevo was ver weg en 
bovendien rommelde het al jaren op de Balkan. De dubbele 
moord bracht evenwel een onstuitbare schokgolf teweeg 
die zich in alle richtingen voortplantte. Oostenrijk-Hongarije 
hield Servië verantwoordelijk voor de aanslag en koos een 
ramkoers tegen het buurland waarmee het al enige tijd op ge-
spannen voet leefde. De Servische regering ontving een ulti-
matum uit Wenen dat neerkwam op een grove schending van 
de Servische soevereiniteit. Oostenrijk-Hongarije had zich in-
middels verzekerd van Duitse steun. Servië kreeg rugdekking 
van Rusland. De tsaar vond Frankrijk aan zijn zijde. De Britse 
regering hield zich vooralsnog op de vlakte. De kaarten waren 
geschud en de grootmachten wachtten vol ongeduld op de 
Servische reactie. Die kwam in de avond van zaterdag 25 juli, 
de dag waarop het ultimatum afliep. De Servische regering ac-
cepteerde het ultimatum grotendeels, maar weigerde op één 
punt te buigen. Via de diplomatieke kanalen verspreidde dit 
nieuws zich als een lopend vuurtje over Europa. De zondags-
kranten maakten het wereldkundig. Het was nu de vraag welke 
reactie het Servische antwoord zou uitlokken. 
Nadat hij de laatste berichten had vernomen, haastte de be-
oogde Nederlandse opperbevelhebber, luitenant-generaal 
Snijders, zich van zijn vakantieadres terug naar Nederland. 
Op maandag 27 juli was hij weer op zijn post op het Algemeen 
Hoofdkwartier in Den Haag. Een dag eerder had de minis-
ter van Oorlog, N. Bosboom, in samenspraak met Snijders’ 
plaatsvervanger, besloten de eerste voorbereidingen voor 
de algemene mobilisatie te treffen. Op dat moment traden de 
zogeheten Strategische aanwijzingen – het mobilisatiedraai-
boek – in werking. Die bevatten een gedetailleerd plan voor de 

mobilisatie, waarin bijvoorbeeld het schema voor het spoor-
wegvervoer van de eenheden, hun bewapening en hun mate-
rieel was uitgewerkt. Ook de vordering van dertienduizend 
paarden, evenzoveel fietsen en allerhande voertuigen was 
grotendeels voorbereid. Alleen moesten er nog achthonderd 
trekhonden worden gevonden om voor de karren met zware 
mitrailleurs te spannen. Terwijl in de kazernes hard werd ge-
werkt om de toestroom van miliciens en landweerplichtigen in 
goede banen te leiden, beraadde Snijders zich over het tijdstip 
van de algemene mobilisatie.

Ook in het buitenland raakte de oorlogsmachine op stoom. 
Op dinsdag 28 juli verklaarde Oostenrijk-Hongarije de oorlog 
aan Servië. Twee dagen later kondigde Rusland de algemene 
mobilisatie af. Op de 31e namen de Oostenrijk-Hongaarse, Bel-
gische en Nederlandse regeringen hetzelfde besluit. Frankrijk 
en Duitsland volgden op 1 augustus. Het Nederlandse leger 
stond op 3 augustus paraat, maar zou het betrokken raken bij 
een oorlog? Dat was hoogst onzeker.

De teerling geworpen

Aan het Westfront stonden zeven grote Duitse legereenheden 
klaar om het eerder besproken gereviseerde Schlieffen-plan 
ten uitvoer te brengen. Twee daarvan moesten zoveel moge-
lijk Franse troepen in Elzas-Lotharingen in een fuik lokken, ter-
wijl de overige vijf met een grote draaibeweging via neutraal 
België een totale omsingeling van de Franse grensvestingen 
en strijdmacht moesten realiseren. Zolang het Franse leger 
niet was verslagen, moest een achtste Duitse legereenheid in 
samenwerking met het Oostenrijk-Hongaarse leger voor rug-
dekking aan het Oostfront langs de Russische grens zorgen.

Op 2 augustus bezette Duitsland zonder veel omhaal het neu-
trale Luxemburg. De Belgische regering werd om een vrije 
doorgang gevraagd, hetgeen die natuurlijk met kracht afwees. 
Op 4 augustus overschreed het Duitse leger de Belgische 
grens en begon de opmars richting Frankrijk. Het Britse rege-
ring hield woord en verklaarde Duitsland de oorlog, maar het 
zou nog dagen duren voordat de British Expeditionairy For-
ce (BEF) op het continent arriveerde. De Duitse rechterflank 
vond de vesting Luik op zijn weg, maar na tien dagen gaven de 
murw gebeukte vestingtroepen zich over en lag de opmars-
route open. Het Belgische leger maakte geen schijn van kans 
tegen de Duitse overmacht en week vechtend terug naar Ant-
werpen waar het zich schrap zette in de fortengordel rond de 
havenstad. In afwachting van het zware belegeringsgeschut 
legden Duitse troepen een afsluitend scherm rond de stad, 
terwijl de hoofdmacht oprukte naar de Franse grens.
Het offensief ingestelde Franse opperbevel tuinde met open 
ogen in de val. Te lang lag het zwaartepunt van de Franse ope-
raties tegenover Elzas-Lotharingen. De verdediging van de be-
dreigde noordgrens liet het Franse leger hoofdzakelijk aan de 
BEF over. Pas na enkele weken drong de urgentie van troepen-
verplaatsingen naar het westen door maar toen was het bijna 
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onmogelijk om nog eenheden van enige omvang vrij te maken. 
Het lot van de Fransen en de Britten hing aan een zijden draad 
maar hun krijgskansen keerden doordat in het Duitse kamp 
enkele cruciale fouten werden gemaakt. Duitse generaals had-
den onderling moeite de operaties van de eenheden onder hun 
commando te synchroniseren en namen als gevolg van beoor-
delingsfouten soms verkeerde beslissingen. Ook vergde de si-
tuatie aan het Oostfront, waar het Russische leger onverwacht 
snel zijn oorlogssterkte had bereikt, ijlings versterkingen, die 
noodgedwongen aan het Westfront werden onttrokken. Zo 
kwam in de laatste week van augustus de krachtsverhouding 
in Frankrijk meer in evenwicht.

Gedurende de eerste dagen van september rukte het Duitse 
leger nog gestaag op. De rechterflank schampte Parijs. Toen 
keerde het tij. Op 5 september lanceerden de Fransen en de 
Britten een gezamenlijke tegenaanval, waarmee zij de Duitse 
opmars een halt toeriepen. Die aanval luidde de roemruch-
te slag aan de Marne in. Als gevolg van onder meer inschat-
tingsfouten en miscommunicatie ging voor de Duitsers het 
momentum verloren. Het initiatief kwam in handen van de 
geallieerden, maar het was een dubbeltje op zijn kant. Na een 
week van felle gevechten begonnen de Duitse troepen zich in 
noordelijke richting terug te trekken in een poging het front te 
stabiliseren. Zij groeven zich in op de lijn Noyon-Chemin des 
Dames-Reims-Verdun. Daar sloot de verdedigingslijn aan op 
het front in Elzas-Lotharingen.

De Fransen spraken over ‘le miracle de la Marne’. Een mirakel 
kon het Franse volk goed gebruiken. Het leger was er niet in 

geslaagd de schande van de nederlaag van ‘1870’ uit te wis-
sen. De Frans-Pruisische Oorlog leek zich te herhalen. Ook 
Elzas-Lotharingen werd niet heroverd. Sterker nog, er ging 
ook op dat front terrein verloren. De zege op het Duitse leger 
aan de Marne leek een godsgeschenk, maar het mirakel kost-
te wel aan ongeveer 250.000 Duitse, Franse en Britse militai-
ren het leven. In die zin was deze veldslag normatief voor de 
komende jaren. De slag was tegelijkertijd een keerpunt in de 
zes weken oude oorlog: de overgang van een bewegings- naar 
een stellingoorlog. Na de hergroepering van de Duitse troepen 
ten noorden van de Marne begonnen militairen aan beide zij-
den zich in te graven. De Duitsers, die door de bouw van ster-
ke veldversterkingen troepen wilden vrijmaken voor verdere 
operaties, legden degelijke loopgraven aan, terwijl Franse offi-
cieren hun troepen aanspoorden genoegen te nemen met een 
schuttersput of eenvoudige loopgraven. Zij geloofden name-
lijk heilig in ‘l’offensive à outrance’ (aanvallen tot het uiterste) 
en veldversterkingen dienden alleen om de troepen tijdens 
gevechtspauzes dekking te bieden totdat het offensief werd 
hervat. Dat geloof – wat overigens niet aan het Franse leger 
was voorbehouden – zou veel slachtoffers vergen.

Door het verloop van het Duitse offensief was ten noorden 
van Noyon tot aan de kust een groot gat ontstaan. Dit lok-
te de zogenoemde ‘race naar de zee’ uit. Twee maanden lang 
probeerden de Duitsers en de geallieerden elkaar met een 
serie flankaanvallen te overvleugelen. Daarbij speelde mee 
dat het Duitse leger er baat bij zou hebben als het de ontstane 
frontlijn westwaarts kon doortrekken. Zo zou het de controle 
krijgen over een belangrijk deel van de kustlijn (en de havens) 

4. Generaal C.J. Snijders voor een overdekte loopgraaf (foto: NIMH).
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en tegelijkertijd de frontlijn zo kort mogelijk houden. Het re-
sultaat van de ‘race’ was evenwel een verlenging van het front 
in noordelijke richting. Terwijl aan beide zijden van die front-
lijn de troepen zich ingroeven, kwam Antwerpen onder vuur te 
liggen. Na het samentrekken van belegeringsgeschut rond het 
Belgische réduit national openden de Duitsers op 28 septem-
ber het vuur op de Antwerpse forten. De forten vielen één voor 
één. Ondanks Britse steun was de situatie al snel hopeloos. 
Op 6 oktober gaven de Belgen de buitenste verdedigingsli-
nie op. Die avond begon de evacuatie van het Belgische leger 
via enkele haastig gebouwde bruggen over de Schelde. Drie 
dagen later was de evacuatie voltooid en viel de vesting. On-
der aanvoering van koning Albert I en onder dekking van een 
Frans-Britse troepenmacht zochten de Belgische militairen 
hun heil achter de IJzer.

Snijders’ zorgen

De Nederlandse opperbevelhebber, generaal Snijders, hield 
de gebeurtenissen in België en Frankrijk nauwlettend in de ga-
ten. De onzekerheid knaagde. Op 3 augustus hadden de troe-
pen onder zijn bevel de afwachtingsopstelling ingenomen. Het 
Veldleger lag verspreid over Nederland en wachtte op orders 
om een concentratieopstelling in te nemen. De Ie Divisie lag 
aan de kust. De IIe en IIIe Divisie waren respectievelijk aan de 
oost- en zuidgrens gelegerd. De IVe Divisie vormde in de om-
geving van Amersfoort een strategische reserve. 

Na 4 augustus was het evident dat de grootste dreiging van 
de zuidgrens uitging. Tijdens het beleg van Luik nam Snijders 

de eerste maatregelen. Op 9 augustus gaf hij orders uit om 
de cavaleriebrigade te formeren. De volgende dag verplaats-
te hij het hoofdkwartier van het Veldleger van Den Haag naar 
Den Bosch en op de 10e dirigeerde hij de IVe Divisie naar de 
omgeving van Tilburg. Ook moest de Ie Divisie een infante-
riebrigade afstaan voor inzet in het zuiden. Alle troepen in 
Zuid-Nederland werden onder commando van de Divisiegroep 
Brabant gebracht, waarover luitenant-generaal G.A. Buhlman 
de scepter zwaaide. Tot eind september lag het zwaartepunt 
van de verdediging in Oost-Brabant, maar toen de beschieting 
van Antwerpen aanving, verschoof Snijders dit naar West-Bra-
bant. Het hoofdkwartier van het Veldleger streek op 6 oktober 
in Oosterhout neer. Nederland leek de dans te ontspringen. Na 
de val van Antwerpen nam de dreiging aan de zuidgrens af. Het 
leger bleef paraat en zou dat nog vier jaar blijven. Gedurende 
die jaren was de verdediging van Nederland vooral een zaak 
van politici en diplomaten. Voor het leger restte een aantal 
militaire ‘neventaken’: de opvang van vluchtelingen en geïn-
terneerde buitenlandse militairen, de bestrijding van smokke-
laars en de handhaving van de openbare orde.

Daarmee kwam er geen einde aan de zorgen van generaal Snij-
ders. De hierboven genoemde taken vergden veel van het leger 
en stonden op gespannen voet met de belangrijkste taak, de 
landsverdediging. Het was hem vooraleerst te doen om soe-
vereiniteitsschendingen, omdat die voor repercussies konden 
zorgen. Dat bleek wel toen Duitse troepen tijdens de opmars 
naar Luik per abuis op Limburgs grondgebied belandden. De 
Fransen protesten waren niet van de lucht. Veel ophef veroor-
zaakte ook de ‘zand- en grindkwestie’, die ontstond nadat de 

5. Duitse soldaten rukken op over een Frans veld (foto: NIMH).
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Britten ontdekten dat de Duitsers grote hoeveelheden grond-
stoffen voor de bunkerbouw over Nederlands grondgebied 
vervoerden. Deze affaire bracht Nederland op de rand van oor-
log. Hoewel het hier in de eerste plaats diplomatieke dossiers 
betrof, had ook Snijders er zijn handen vol aan. Daarnaast was 
in grote delen van het land het openbaar bestuur onder mili-
tair bewind geplaatst. De Staat van Oorlog of Beleg bracht een 
grote verantwoordelijkheid met zich mee, hetgeen vooral op 
het hoogste niveau – het niveau van generaal Snijders – soms 
voor spanningen zorgde.

Natuurlijk vroegen de troepen ook zijn aandacht. Die moesten 
enerzijds hun militaire vaardigheden verbeteren en anderzijds 
moest hun mobilisatietijd dragelijk blijven. Die was voor ‘Jan 
Soldaat’ vaak geen pretje. Na het enthousiasme van de eerste 
mobilisatiedagen sloop al snel de sleur in de gelederen. Men 
ging de verveling te lijf met ‘aangename verpoozing en nuttige 
ontwikkeling’, terwijl de legerleiding tegelijkertijd bleef hame-
ren op het belang van discipline en toe gaf aan een ruimhartig 
verlofbeleid. Dat laatste zou aanzet geven tot botsingen tus-
sen de opperbevelhebber en de regering, omdat Snijders niet 
altijd toestemming kreeg in tijd van oplopende spanning de 
verloven in te trekken.

Europa in vlammen

De zorgen van het gemobiliseerde Nederlandse leger stelden 
weinig voor in vergelijking tot die van de troepen aan het front. 
Miljoenen soldaten sleten hun dagen in tergende onzekerheid 
in de loopgraven. Elk uur kon hun laatste zijn. Meer nog dan de 
ontberingen vrat die constante doodsangst aan hun gestel. 
Hun grootste vijand was het artillerievuur. Explosies en gra-
naatscherven veroorzaakten het meeste leed onder de troe-
pen in de loopgraven, veel meer dan bijvoorbeeld het evenzeer 
gevreesde gifgas. Voor sommige militairen aan het front was 
de angst voor de nietsontziende artilleriebarrages zo groot 
dat de aanval soms als een bevrijding voelde: uit de loopgraaf, 
door een moordend spervuur naar de loopgraven aan de ande-
re zijde van het niemandsland. Het was overal hetzelfde, of je 
nu vocht aan het Westfront, aan het Oostfront, in Noord-Italië, 
op de Balkan of in Turkije.
De Eerste Wereldoorlog wordt vooral geïdentificeerd met het 
Westfront. Vanuit de lucht zag dat er uit alsof een geweldige 
ploeg diepe voren had getrokken van de Zwitserse grens tot 
aan de Vlaamse kust. Aan weerszijden van het niemandsland 
kronkelden diep uitgebouwde loopgravenstelsels en dichte 
prikkeldraadversperringen over bergen en heuvels, over ak-
kers, door dorpen en langs steden. Hier en daar lagen de voor-

6. Britse troepen herstellen tijdens een gevechtspauze een loopgraaf (foto: NIMH).
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ste loopgraven honderden meters uit elkaar. Elders kon je een 
handgranaat in de vijandelijke loopgraaf gooien. Mitrailleurs 
bestreken het niemandsland en achter de linies stond de ar-
tillerie en masse opgesteld. Eerdere oorlogen hadden al uitge-
wezen dat vanuit loopgravenlinies een efficiënte verdediging 
kon worden gevoerd. De massale bestorming voorafgegaan 
door een inleidende artilleriebeschieting scheen de enige 
bruikbare methode om een vijandelijke loopgraaf in te nemen, 
maar die tactiek ging veelal ten koste van vele slachtoffers. 
De stellingoorlog tijdens de Eerste Wereldoorlog bevestigde 
dit beeld. Opnieuw bleek hoe lastig het was vijandelijke loop-
gravenlinies te doorbreken, terwijl door de massale inzet van 
troepen, mitrailleurs en artillerie het aantal slachtoffers mon-
sterlijke proporties aannam.
De stellingoorlog plaatste de generaals aan beide zijden van de 
frontlijn voor een onoplosbaar probleem. Beide kampen zoch-
ten hun toevlucht in technologische oplossingen en tactische 
vernieuwingen om de status quo aan het front te doorbreken. 
Op technologisch gebied leidde dat bijvoorbeeld tot de inzet 
van gifgas, de ontwikkeling van het luchtwapen en de intro-
ductie van tanks. Het bleken allemaal niet de wondermiddelen 
waar iedereen op hoopte, maar boden wel mogelijkheden. Op 
tactisch gebied waren de inzet van zogenoemde stormtroe-
pen (specialistische infanterie), de flexibele verdediging in de 
diepte en nieuwe toepassingen van artillerie de voornaamste 
voortbrengselen van de oorlog. Er was tijdens de oorlogsja-
ren zeker sprake van een positieve leercurve, maar daarvoor 
moest veel bloed vloeien. Gedurende het grootste deel van de 
oorlog zat het front muurvast, waarbij de Duitsers meestal de-
fensief optraden en de geallieerden vaker offensief.
De Duitse legerleiding zocht om twee redenen haar heil voor-
namelijk in de verdediging. In de eerste plaats vocht Duitsland 
een tweefrontenoorlog uit en die vroeg een spaarzame inzet 
van troepen en materieel. Bovendien moesten de Duitsers 
regelmatig het Oostenrijk-Hongaarse leger te hulp schieten, 
eerst aan het Oostfront, later op de Balkan en in Noord-Italië. 
In de tweede plaats ‘genoot’ Duitsland een zeker voordeel bo-
ven de geallieerden, omdat het land de oorlog buiten het eigen 
territorium uitvocht. Toen de bewegingsoorlog overging naar 
een uitputtingsslag was het in het licht van de uiteindelijke 
overwinning voldoende de terreinwinst te consolideren en de 
vijand te laten ‘doodbloeden’ voordat Duitsland zelf het onder-
spit dolf. Die luxe hadden de geallieerden aan het Westfront 
niet. Zij voelden de morele plicht het offensief te kiezen ten 
einde het verloren terrein te herwinnen.
Hun grootschalige operaties strandden echter meestal te-
gen het Duitse prikkeldraad. Wilde een offensief slagen, dan 
moest niet alleen de loopgravenlinie worden doorbroken, maar 
moest de aanval daarachter worden voortgezet. Het was ech-
ter onmogelijk daarvoor voldoende eenheden te verzamelen, 
omdat die nodig waren om het langgerekte Westfront te be-
zetten. Bovendien konden reservetroepen en de veldartillerie 
niet snel genoeg volgen. De ontelbare lokale acties die de ge-
allieerden ontketenden, waren soms succesvol maar konden 
door de beperkte doelstellingen – en de navenante inzet van 

personeel en middelen – evenmin een doorbraak bewerkstel-
ligen. De terreinwinst was vaak tijdelijk, zodat het enige resul-
taat een lange lijst van doden was. De oorlog draaide uit op een 
uitputtingsslag. De plaatsen, streken en rivieren die hun naam 
aan de militaire operaties verleenden, spreken nog steeds tot 
de verbeelding: Ieper, Verdun, de Somme en Gallipoli. 

De finale

In april 1917 besloten de Verenigde Staten de oorlog aan Duits-
land te verklaren. De onbeperkte duikbotenoorlog die de Duit-
se marine had ontketend, waarvan ook de Nederlandse koop-
vaardij veel last had, zette kwaad bloed bij de Amerikanen. Die 
strijd op zee, en de opzichtige Duitse poging om Mexico in de 
wereldoorlog te betrekken, werd aangevoerd als reden voor 
het Amerikaanse besluit. Enkele maanden later arriveerden de 
eerste Amerikaanse troepen in Frankrijk. Intussen rommelde 
het in Rusland. De tsaar was in maart afgezet en in november 
voltrok zich een communistische revolutie. Begin maart 1918 
trok Rusland zich terug uit de oorlog en vertrokken de Duitse 
divisies naar het Westfront. Prompt lanceerden de Duitsers 
nog eenmaal een groot offensief. Die zogeheten ‘Kaiserslacht’ 
en enkele grote operaties die daarop volgden waren onver-
wacht zeer succesvol. Tegen de zomer stond het Duitse leger 
opnieuw vlakbij Parijs. De geallieerden wierpen alles in de 
strijd om de Duitsers terug te dringen. Beide partijen waren de 
uitputting nabij, maar na enkele weken wisten de geallieerden 
met een laatste krachtinspanning door de Duitse linies heen te 
breken, waarop het Duitse leger door de knieën ging.
Inmiddels was het moreel onder de troepen en op het thuis-
front tanende. De Duitse bevolking zuchtte al jaren onder geal-
lieerde blokkades. In de laatste maanden van de oorlog kwam 
het tot ongeregeldheden. De Russische Revolutie spoorde 
linkse elementen onder de bevolking aan dezelfde weg als de 
Russische communisten in te slaan. Spanningen en opstand-
jes aan het thuisfront lagen ten grondslag aan de zogenoemde 
‘dolkstootlegende’, de in nationaalsocialistische kringen popu-
laire mythe dat de oorlog niet aan het front, maar in de Heimat 
was verloren. Maar er braken niet alleen in Duitsland onlusten 
uit. Het Franse leger had in 1917 al te maken gehad met muiterij-
en. In het Verenigd Koninkrijk bleef Ierland na de Paasopstand 
van 1916 onrustig. Ook bij de Nederlandse militaire inlichtin-
gendienst kwamen berichten over toenemend radicalisme on-
der militairen binnen. Net voor het einde van de oorlog, op 25 
oktober 1918, sloeg op de legerplaats in de Harskamp de vlam 
in pan. Oproerige soldaten gooiden stenen en plunderden het 
officiersbuffet. Ze scandeerden leuzen en richtten vernielin-
gen aan. Enkele barakken gingen in vlammen op. De woelingen 
in de Harskamp stonden niet op zichzelf. Elders in het land bra-
ken ook relletjes uit. Een haastig ingestelde onderzoekscom-
missie stelde vast dat het niets met ‘bolsjewistische of revolu-
tionnaire denkbeelden’ of ‘een bedorven geest in het leger’ te 
maken had, maar met mobilisatiemoeheid.7 Na vier jaar was de 
rek er bij de militairen uit. Generaal Snijders’ politieke bazen 
grepen de gebeurtenissen aan om de ‘lastige’ opperbevelheb-
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ber de laan uit te sturen. Op 9 november 1918 schudde hij zijn 
medewerkers de hand en verliet hij voor de laatste keer het 
Algemeen Hoofdkwartier. Twee dagen later, op 11 november, 
tekenden de belligerenten de wapenstilstand en daalde er een 
immense stilte over het Westfront neer.

De nasleep

De oorlog wierp een lange schaduw over Europa en andere 
delen van de wereld. Het aantal slachtoffers was gigantisch. 
Alleen al 15 procent van de ruim 65 miljoen gemobiliseerde 
militairen kwam tijdens de oorlog om het leven. Het aantal 
burgerdoden was eveneens schrikbarend. Veel landen waren 
financieel uitgeput. In streken waar was gevochten, stond 
vaak geen steen meer op de andere. Hele dorpen waren weg-
gevaagd. De aarde verborg tonnen onontplofte granaten en de 
stoffelijke overschotten van duizenden vermiste militairen. 
Het kostte jaren voordat vluchtelingen weer een huis hadden, 
fabrieken weer draaiden en de boeren hun land konden bewer-
ken. En nog was de strijd niet volledig uitgewoed. In Rusland, 
Polen, Turkije en elders hield het wapengekletter nog jaren 
aan. Intussen kwamen de landen die hadden deelgenomen aan 
de oorlog (behalve Rusland) samen in vijf Parijse voorsteden 

om de rekening met de ‘schuldigen’ te vereffenen. In een reeks 
verdragen, waarvan het Verdrag van Versailles uit 1919 het 
belangrijkste was, werden onder andere bepalingen over de 
formele schuldvraag, ontwapening en herstelbetalingen vast-
gelegd. Ook de kaart van Midden-Europa en de Balkan werd 
opnieuw getekend.
Nederland kampte vooral met economische schade, maar had 
ook averij opgelopen als gevolg van het gevoerde neutrali-
teitsbeleid. Ook de diplomatieke bescherming van de Duitse 
keizer, die vlak voor de wapenstilstand aan het Westfront naar 
Nederland was gevlucht, zette kwaad bloed. Even leek België 
te volharden in de annexatieclaims die het land bij de Neder-
landse regering ter tafel bracht, maar uiteindelijk dreven de 
voormalige geallieerden de zaken niet op de spits. Gaandeweg 
normaliseerden de betrekkingen en het vooroorlogse han-
delsverkeer, zodat het gewone leven zijn beloop leek te krij-
gen. In hun enthousiasme vrede te stichten was in Versailles 
evenwel het speelbord voor de volgende oorlog ingericht.

Verder lezen

De verzameling literatuur over de Eerste Wereldoorlog is vrij-
wel onuitputtelijk. In de komende jaren zal daar zeker het no-
dige aan toe worden gevoegd. Het uit het Engels vertaalde en 
regelmatig herdrukte De Eerste Wereldoorlog, 1914-1918 van 
veelschrijver John Keegan is een zeer toegankelijk overzichts-
werk. Het heeft wel tekortkomingen, maar is het uitgelezen 
startpunt voor wie meer wil weten over de Eerste Wereldoor-
log. Net als het boek van Keegan, heeft ook het veel oudere, 
maar even meeslepende De kanonnen van augustus van Bar-
bara Tuchman een klassieke status verworven. Zij schreef al-
leen over de voorgeschiedenis en de eerste maanden van de 
oorlog. Wie vooral interesse heeft voor de Nederlandse ge-
schiedenis zou in elk geval de volgende werken moeten lezen:
- Maartje M. Abbenhuis, The art of staying neutral. The Nether-
lands in the First World War, 1914-1918 (Amsterdam 2006).
- Paul Moeyes, Buiten Schot. Nederland tijdens de Eerste We-
reldoorlog, 1914-1918 (Amsterdam, Antwerpen 2001).
- Evelyn de Roodt, Oorlogsgasten. Vluchtelingen en krijgsge-
vangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog (Zalt-
bommel 2000).

7. Een prentbriefkaart voor de gemobiliseerde Nederlandse militair (foto: 
NIMH).
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TINEKE SLOF

De Spaanse griep
Hoewel Nederland in de Eerste Wereldoorlog neu
traal was, kreeg ons land wel te maken met de 
Spaanse griep van 19181919 die waarschijnlijk door 
deze wereldoorlog uit kon groeien tot een wereldwij
de epidemie. De Spaanse griep kostte miljoenen le
vens en maakte daarmee veel meer slachtoffers dan 
de Eerste Wereldoorlog. Doordat er voor het eerst 
in Spaanse kranten werd geschreven over deze grie
pepidemie, werd  de griep al snel “Spaanse griep” 
genoemd hoewel de griep niet in Spanje is ontstaan. 

Er zijn verschillende theorieën waar de griep dan wel zou zijn 
ontstaan. China wordt als bron genoemd, waarbij Chinese 
spoorwegarbeiders het virus meegenomen zouden hebben 
naar de Verenigde Staten. Een andere theorie wijst in de rich-
ting van Chinezen die loopgraven hebben gemaakt in Frankrijk 
en daarbij in Frankrijk het virus hebben verspreid. Weer een 
andere theorie vermeldt dat het virus voor het eerst opdook 
op een militaire basis in Kansas en van daaruit is verspreid 
naar andere bases in de Verenigde Staten. Door de grote aan-
tallen Amerikaanse soldaten die op overbevolkte schepen 
naar Europa werden gestuurd tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
kon de griep al op de schepen razendsnel om zich heen grijpen 
en kwamen veel soldaten ziek in Europa aan. 

In mijn jeugd heb ik vele malen van mijn opa van vaderskant 
het verhaal aan moeten horen over de vele slachtoffers die de 
Spaanse griep in 1918 in Nederland heeft gemaakt. Er zouden 
bij een Leeuwarder gezin in onze familie zelfs vier kinderlijk-
jes tegelijkertijd in huis hebben gelegen in afwachting van de 
begrafenis. Dit gruwelverhaal over de epidemie heeft mij altijd 
gefascineerd. Eén van de eerste dingen die ik uit ging zoeken 
toen ik aan genealogie begon, was dan ook wie die overleden 
kinderen in mijn familie zijn geweest. Echter, hoe ik ook zocht, 
er waren in de verste verte geen familieleden te vinden die in 
1918 of 1919 zijn overleden. Laat staan dat er vier slachtoffer-
tjes uit één gezin in de overlijdensakten opdoken. Waarschijn-
lijk had opa dit verhaal van horen zeggen want hij was pas drie 
jaar oud toen de Spaanse griep uitbrak.

Aangezien er misschien toch een kern van waarheid in opa’s 
verhaal zou kunnen zitten en er mogelijk een ander Leeuwar-
der gezin zwaar getroffen is door de Spaanse griep, heb ik 
eens in de overzichten in de Leeuwarder Courant van de Bur-

Leeuwarder Courant 28-12-1918

gerlijke Stand gekeken naar het aantal overledenen in 1918 
en 1919 in Leeuwarden. Opvallend is het flink hogere aantal in 
november en de eerste week van december 1918. Vervolgens 
ben ik nagegaan of een bepaalde familienaam daar viermaal 
in voorkomt. Voor Leeuwarden kon ik in ieder geval geen gezin 
ontdekken dat door de Spaanse griep in korte tijd vier kinde-
ren is verloren. Ongetwijfeld zullen er elders in Nederland of in 
het buitenland meerdere overlijdens door de griep in één gezin 
zijn geweest. Het verhaal van opa dat dat in onze familie zou 
zijn gebeurd kan echter op de stapel sterke familieverhalen.

Volgens de statistieken van sterftecijfers in de Staatscourant 
zijn er in oktober 1918 in Nederland 12306 personen overleden 
tegen 6229 in oktober 1917. Dit hoge cijfer werd voornamelijk 
veroorzaakt door ziekten van de ademhalingsorganen, waar-
toe ook de Spaanse griep werd gerekend. De sterfte aan griep 
was in oktober 1918 het hoogst in Overijssel met 546 overle-
denen (15.17 per 1000 inwoners). Ook Noord-Holland (7.79 per 
1000 inwoners) en Gelderland (6.82 per 1000 inwoners) had-
den vrij hoge aantallen slachtoffers door de griep. Het laagste 
overlijdenspercentage in oktober 1918 had Friesland met 1.56 
per 1000 inwoners. Daarna volgden Noord-Brabant (2.79 per 
1000), Zuid-Holland (3.09), Zeeland (4.59), Utrecht (4.44), Gro-
ningen (5.15) en Drenthe (5.96). 
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J.E. BAALBERGEN

De handelsreis van Hendrik Ernst August 
Schilpzand naar Rusland in 1915

Als klein jongetje hoorde ik meermalen van de handelsreizen die mijn overgrootva
der Hendrik Schilpzand naar Rusland had gemaakt. Daarbij werd mij verteld dat hij 
tijdens één van die reizen gevangen was genomen en dat de gevolgen, zowel voor 
hem persoonlijk, als voor zijn bedrijf heel dramatisch waren geweest. Bij die weten
schap is het lang gebleven.
Maar eind jaren tachtig ontdekte ik dat er een paspoort, drie brieven en elf ansich
ten van de reis uit 1915 in de familie bewaard waren gebleven. De brieven en ansich
ten waren heel goed te lezen, maar het paspoort stond aan de achterkant vol met 
voor mij onbegrijpelijke Russische teksten en stempels. Ik heb in de jaren negentig 
via correspondentie met een inwoner van Petrograd geprobeerd de stempels ver
klaard te krijgen. Helaas bleven de resultaten erg vaag en dus onbevredigend. 

1. Mensen voor een locomotief uit de 40-serie in Tver, Rusland (gedigitaliseerd door DeGolyer Library, Southern Methodist University, VS).
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Toch bleef het mij boeien en wilde ik graag zelf gaan kijken 
waar een en ander zich had afgespeeld en er tegelijkertijd, 
natuurlijk, meer van te weten zien te komen.
In de zomer van 2013 had ik eindelijk de gelegenheid met 
eigen ogen de steden Moskou en vooral Sint-Petersburg te 
zien. Ik vatte de koe bij de horens en nam kopieën van het 
paspoort mee in een poging ter plekke iets van de stempels 
en teksten verklaard te krijgen. En dat lukte wonderwel! 
Tijdens de lange busreis van Moskou naar Sint-Petersburg 
heeft reisleidster Marina Bilate haar uiterste best gedaan 
om voor mij alle (soms slecht leesbare) stempels één voor 
één te ontcijferen.
Thuisgekomen kon ik met alle verzamelde gegevens van het 
paspoort, de brieven en de ansichten een behoorlijke recon-
structie van de reis uit 1915 maken. Daarnaast heeft één van 
de kinderen van Hendrik, Henk, ruim 20 pagina’s met herin-
neringen aan zijn vaders bedrijf vol getypt. Ook hier heb ik 
gebruik van kunnen maken.

De firma J. Schilpzand & Zonen

Het hele verhaal begint eigenlijk met de firma J. Schilpzand & 
Zonen. Mijn betovergrootvader Jan Schilpzand had door zijn 
huwelijk met Johanna Margaretha Telkamp in Hillegom een 
groente- en later bloembollenkwekerij kunnen opbouwen. 
In 1896 namen zijn zoons Rutger en Hendrik het bedrijf over, 
kochten de mede-erfgenamen uit en stonden vanaf dat mo-
ment samen aan het roer.
Hendrik en Rutger hadden de taken verdeeld. De bloembol-
lenteelt en het kantoor deed Rutger en de handel en pakkerij 
waren in handen van Hendrik, waar hij tevens de leiding had 
over het werkvolk. Op het hoogtepunt van het bedrijf rond 
1910-1915 had het bedrijf 20 ha land in Hillegom en nog eens 
21 ha in Anna Paulowna en Breezand in bezit. Daarnaast na-
tuurlijk nog de bijbehorende huizen, schuren en kassen. Voor 
de arbeiders werden er tientallen huisjes gebouwd en het 
aantal vaste werknemers is te schatten op ruim honderd.
De familie Schilpzand behoorde dan ook bij de gegoede bur-
gerij. Dat kwam ook tot uitdrukking in het maatschappelijk 
leven: ouderling in de Gereformeerde Kerk (zowel Jan als 
Hendrik), bestuurslid christelijke scholen (Rutger, gedurende 
40 jaar! en Hendrik), en bestuurslid Vosse- en Weerlanerpol-
der (Hendrik).

In het begin zal de handel van de firma J. Schilpzand (& Zo-
nen), de “groentetijd” van 1870-1885, zich hebben beperkt tot 
Hillegom, Leiden, Haarlem en omstreken en eventueel Am-
sterdam. De eerste advertentie van de firma die ik in de krant 
ben tegengekomen is gepubliceerd op 17 november 1893 in 
de Leidsche Courant en bedoeld voor de regio: “Te koop: 500 
mud Wortelen, billijke prijs, bij J. Schilpzand & Zonen, Hille-
gom.”
Na de geleidelijke overgang naar de bloembollenteelt, hoe-
wel de groente- en zaadteelt nooit helemaal zijn verdwenen, 
moet het afzetgebied zijn vergroot. In de loop der jaren werd 

de bloembollenhandel dan ook niet meer alleen in Nederland 
bedreven. Vanaf 1880 nam een aantal bedrijven (waaronder 
bijvoorbeeld Rutgerd Veldhuyzen van Zanten, de eerste 
schoonvader van Johanna Telkamp) de moeite zich in het bui-
tenland en overzee te profileren.
Aangezien het haar voor de wind ging is ook de firma Schilp-
zand in de handel naar het buitenland meegegaan. Wanneer 
precies is onbekend, maar in de herinneringen van zoon Henk 
lezen we dat zijn vader 33 jaar handelsreizen heeft gemaakt. 
Dat betekent dat Hendrik daarmee dan rond 1893 (hij was 

2. Pasfoto’s en handtekening van Hendrik E.A. Schilpzand op het paspoort.
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toen 28 jaar oud) moet zijn begonnen. Bij de oprichting van 
de firma J. Schilpzand & Zonen op 1 maart 1896 werd in ieder 
geval al duidelijk als doel gesteld: “het uitoefenen van bloe-
misterij en de binnen- en buitenlandse handel in bloembollen 
en soortgelijke gewassen”.

Het ligt, gezien de vele latere vriendschappelijke contacten, 
zeer voor de hand dat Duitsland al snel werd bezocht. Er was 
ook handel met Frankrijk, Engeland en Amerika, maar van 
handelsreizen naar die landen heb ik helaas weinig gegevens 
kunnen vinden.
De blik van de firma Schilpzand werd dus duidelijk naar het 
oosten gericht. Na Duitsland werd ook Rusland bezocht. Van-
af welk jaar dit gebeurde weet ik niet precies, maar ik heb 
ansichten gevonden van handelsreizen naar Rusland in 1908, 
1910, 1912, 1913 én natuurlijk de beruchte reis van 1915. In 1906 
moet hij ook een dergelijke reis gemaakt hebben, en als ge-
volg daarvan zag hij bij thuiskomst voor het eerst zijn, tijdens 
zijn afwezigheid op 7 mei geboren, dochter Adriana Cornelia.
Deze reizen maakte Hendrik in de winter en het voorjaar. 
In februari/maart was Duitsland aan de beurt en in april/
mei Rusland. Soms ging dit in één keer, soms kwam Hendrik 
tussendoor weer thuis. Zo’n reis kon dus een paar weken du-
ren, maar ook gerust een maand of drie als hij ook Rusland 
bezocht. Als Hendrik op reis ging pakte zijn vrouw Maria zijn 
grote hutkoffer in waarin hij de door hem benodigde spullen 
meevoerde. Hij droeg doorgaans een zwarte lakense jas, ge-
voerd met bont en verder met bont gevoerde laarzen en een 
muts van Astrakan.
De reizen naar Rusland verliepen volgens een vast stramien: 
per trein vanuit Hillegom via Hannover, Berlijn en Konings-
bergen (Kaliningrad) naar Petrograd (Sint- Petersburg). Van-
daar trok hij verder door Rusland om zijn klanten te bezoe-
ken. Volgens zoon Henk deed hij dit de eerste acht jaar met 
een tolk tot hij de taal voldoende machtig was, maar het is 
wel opvallend dat Hendrik in 1915 tijdens zijn gevangenschap 
nog schrijft dat hij lessen Russisch nodig heeft.
Normaal gesproken waren deze reizen al niet gemakkelijk 
en verre van comfortabel. De stoomtreinwagons hadden 
toen nog eenvoudige houten banken en daarnaast moesten 
de passagiers zelf een kacheltje met hout brandende zien te 
houden om niet te bevriezen. Reisde je per schip, dan kon dat 
vastlopen in het ijs dat zich op de rivieren gevormd had. Ging 
je per slee, de trojka, dan betekende dat ook een gevaarlijke 
onderneming. En daarnaast moest hij ook wennen aan het on-
gewone voedsel, dat soms in niets leek op de Hollandse kost 
die Hendrik thuis gewend was. Dit was echter allemaal niets 
vergeleken met wat de reis van 1915 hem zou brengen.

De reis van 1915

Op 28 juli 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Zonder uit-
gebreid op de oorzaken in te gaan is van belang te weten 
dat Nederland neutraal was. De oorlog werd vooral gevoerd 
tussen de Triple Entente (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rus-

land) en de Triple Alliantie (Duitsland, Oostenrijk-Hongarije 
en Italië). Hoewel de gevolgen in Nederland goed te merken 
waren (een grote mobilisatie, een tekort aan contant geld 
en voedseldistributie) speelden de oorlogshandelingen zich 
niet in ons land af maar bijvoorbeeld wel, heel dichtbij, in de 
loopgraven van België.
Het verhaal van de reis van Hendrik naar Rusland begint al in 
februari 1915. Toen reisde Hendrik naar Duitsland. Hij is daar 
in ieder geval in Bad Bentheim geweest en heeft voor deze 
reis ongetwijfeld een paspoort voor Duitsland moeten aan-
vragen en tijdens zijn reis zal dit ongetwijfeld bij de grens zijn 
afgestempeld. Tegenwoordig krijg je één paspoort, waarmee 
de hele wereld bereisd kan worden maar in die tijd werd een 
paspoort per reis of land verstrekt. Het was daarom slechts 
voor één jaar geldig.
Toen er eveneens sprake was van een reis naar Rusland, 
stelde dit Hendrik ondanks het ontbreken van directe oor-
logshandelingen in Nederland voor een groot probleem. 
Hij kon niet meer van zijn gewone treinverbinding over Ko-
ningsbergen gebruik maken omdat de grensovergangen 
van Duitsland naar Rusland door de oorlogshandelingen 
dicht waren. Daarom moest een andere weg worden ge-
zocht. Daarbij bleef er maar één logische (om)weg over: 
de noordelijke route door Zweden en Finland (deze route 
werd in april 1917 ook door de latere Sovjet leider Lenin ge-
bruikt). Daarvoor moest een apart paspoort worden aange-
vraagd en dus vroeg Hendrik een paspoort aan voor Scan-
dinavië en Rusland. Op 12 maart werd dit paspoort in Den 
Haag aangemaakt en op 13 maart in Hillegom uitgegeven.  
In het paspoort stond dat Hendrik 1.61 m lang was, grijze ogen 
had, blond haar en een grote neus (zijn bijnaam in Hillegom 
was dan ook “Hein de Neus”). Er ontbrak nog een Russisch vi-
sum, maar dat werd door Hendrik op 23 maart in het Russisch 
consulaat van Rotterdam geregeld.

3. Detail paspoort met de landen van bestemming en doorreis.

4. Stempel van aankomt in Petrograd op 13 april 1915 (plaatselijk: 1915 31 
Mapma).
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Voor alle duidelijkheid: ik gebruik in dit verhaal de Neder-
landse data. Dit omdat de tijdrekening in Rusland dertien 
dagen achterliep. Je kunt daarom het idee krijgen dat de data 
van afstempeling op ansichten of brieven niet kloppen. Het 
zou verwarrend zijn om de Russische en Nederlandse data 
door elkaar te gebruiken. Voor de Russische plaatsen is de 
spelling aangehouden zoals Hendrik die zelf gebruikte en die 
in die tijd gangbaar was.
Na het regelen van het visum was alles klaar om de reis te 
beginnen. Ik ga ervan uit dat hij rond 25 maart naar Duitsland 
(weer een grensstempel) is vertrokken. Het eerste bekende 
bericht is op 7 april als hij uit Berlijn schrijft dat hij op weg is 
naar Rusland en zal telegraferen wanneer hij daar is aange-
komen. De reis door Zweden ging vlot want vroeg in de och-
tend van 11 april passeerde hij de Zweeds-Finse grens. Op de 
ansicht die hij daarvandaan verstuurde schreef hij dat er nog 
veel sneeuw lag. Diezelfde dag nog kwam hij Rusland binnen. 
Ruim twee weken bleef hij in Petrograd en omgeving om za-
ken te regelen en klanten te bezoeken. Daarna reisde hij per 
trein verder naar het zuidoosten. Hij passeerde daarbij Mos-
kou en Rjasan. In beide steden bleef hij ongeveer een dag. In 
Moskou logeerde hij in “Hotel Savoy”.

Na Rjasan ging hij naar Samara. Daar kwam hij op 6 mei 
aan. Hier verliet hij de trein en stapte op een boot over de 
Wolga, op weg naar Saratoff. In Samara schreef hij aan zijn 
zoon Henk: “Hendrik, als je de kaart naziet wat ben ik dan 
onderweg van Hillegom”. Op 8 mei kwam hij in Saratoff aan 

en vervolgde zijn weg naar Rostov. Hoe hij daar kwam is niet 
bekend, er zijn namelijk twee mogelijkheden: hij kan over de 
Wolga verder zijn gevaren tot aan Tsaritsyn (Wolgograd) en 
daar vervolgens de trein hebben genomen of de snellere 
maar langere weg via Koslov geheel per trein. Welke weg hij 
ook koos, op 12 mei bevond hij zich in Rostov. Daar bleef hij 
twee dagen en reisde vervolgens door naar Jekaterinoslaw 
(Dnipropetrovsk). Hij logeerde daar in hotel “Europa” en reis-
de vervolgens door naar Odessa. Daar logeerde hij in “Grand 
Hotel Marktplein”. Ook daar bleef hij maar kort en een dag 
later reist hij verder naar Kiev.

In Kiev bleef hij vier dagen, onder meer om een Russisch ver-
voersbewijs te regelen. Zondag 23 mei, Eerste Pinksterdag, 
was hij in Charkoff en nam hij tijdens zijn verblijf van een dag 
of drie de gelegenheid te baat om zijn gezin in Hillegom uit-
gebreid te schrijven. Er zijn mij drie verstuurde ansichten uit 
deze plaats bekend. Hendrik stuurde regelmatig vanuit de 
plaatsen waar hij kwam ansichten naar huis. Daarop schreef 
hij dan ook allerlei details die het thuisfront meer informatie 
gaven. In het algemeen heb ik trouwens op ansichten van mijn 
voorouders nog veel meer, soms onverwachte, gegevens ge-
vonden die ik goed in het “familieverhaal” kon gebruiken. Bij al 
die ansichten kom ik er ook nog een flink aantal tegen die wel 
uit Rusland komen, maar niet echt postaal zijn “gelopen” (per 
post verstuurd, gestempeld, enz.). Er staat dan bijvoorbeeld 
alleen “Johanna” (Hendriks oudste dochter) op genoteerd. Ik 
denk dat hij ook wel eens een aantal ansichten gebundeld in 
een grote envelop naar huis heeft gestuurd.

Op één van de ansichten die uit Charkoff werden verstuurd 
(ze waren een week eerder in Odessa gekocht) is voor het 
eerst een begin van de planning van de terugreis te lezen. 
Hendrik schreef zijn dochter Jo(hanna) dat hij niet op haar 
verjaardag (9 juni) thuis zal zijn, maar vermoedelijk rond 10 
of 12 juni weer in Hillegom zal aankomen. En op een andere 
ansicht aan zoon Henk schreef hij: “De langste tijd hoop ik 
weggeweest te zijn”. Op 27 mei scherpte hij dat in Moskou 
nog heel optimistisch aan: “nu spoedig thuis op 10 of 11 juni”. 
Ook nu verbleef hij daar in “Hotel Savoy”. De 29e was hij weer 
terug in Petrograd en regelde hij zijn zaken voor de terugreis. 
Op de 30e kreeg hij na betaling van de verschuldigde leges 
zijn uitreisstempels. Daar werd bij aangetekend: “vertrokken 
naar het buitenland, heeft geen problemen veroorzaakt”. Op 
3 of 4 juni meldde hij zich aan de grens met Zweden. Hoewel 
hij bij de grens van Rusland en Finland zonder problemen het 
uitreisstempel voor vertrek al in zijn paspoort had gekregen, 
moet het bij de Zweedse grens op de een of andere manier 
mis zijn gegaan.
Hij werd namelijk gearresteerd en teruggebracht naar Petro-
grad. Volgens de familieverhalen reisde Hendrik per trein sa-
men met de schoonzoon van zijn broer Rutger (Peter Duijs). 
Ze spraken Nederlands en de geheime dienst zag hen voor 
Duitsers aan. Zelf schreef Hendrik later dat de vele stem-
pels in zijn Duitse paspoort de reden zijn geweest hem vast 

5. Ansichtkaart, op 23 mei 1915 in Charkoff door Hendrik geschreven aan 
zijn dochter Jo(hanna).
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te houden. Helaas is dat Duitse paspoort niet bewaard geble-
ven. Dat Hendrik in Finland werd gearresteerd kwam omdat 
de macht van Rusland in die tijd tot in Finland reikte omdat 
Finland en Rusland tot 1917 een personele unie vormden. 
Een personele unie is een constructie waarbij twee of meer 
staten hetzelfde staatshoofd hebben, maar verder formeel 
(deels) onafhankelijk zijn.
Hendrik werd opgesloten in een huis in Petrograd met het 
grappige adres Spalnaja ulitza 25 (Slaapstraat 25). Hij had 
daar de beschikking over een zit- en een slaapkamer maar 
mocht het pand niet verlaten. Het is mij tot nu toe helaas niet 
gelukt te achterhalen waar deze straat gelegen was. Mogelijk 
is deze straat ten gevolge van de verwoestingen in de Twee-
de Wereldoorlog verdwenen. De aanklacht tegen Hendrik 
luidde dat hij werd verdacht van spionage voor Duitsland. 
Gedurende de maand juni 1915 heeft hij uit Petrograd drie 
brieven naar huis geschreven met de mededeling dat hij on-
schuldig was, dat ze thuis moed moesten houden en dat de 
consul (mogelijk Gilse van der Pals?) hem daar ter plaatse 
had bezocht en dat deze zijn best deed hem te helpen. Hen-
drik schreef verder dat hij de tijd onder meer doodde met 
het verstellen van zijn kleren. Hij naaide per ongeluk zelfs 
een zak in zijn jas dicht. Hij was nerveus en vroeg zich af hoe 
thuis het land en de tuinen erbij stonden. Hij gaf opdracht dat 
in geval van financiële problemen zijn broer Rutger voorlopig 
het schoolgeld van zijn kinderen maar moest betalen. Het 
duurde nogal lang voor zijn onschuld bewezen werd en hij 
moet er drie weken in bange hoop hebben vastgezeten. Zijn 
laatste brief naar Hillegom dateert van 22 juni en daar staat 
nog niets in wat zou kunnen duiden op een oplossing of een 
eventuele vrijlating. Door bemiddeling van de consul en de 
hulp van bekenden is het inderdaad gelukt hem op 23 of 24 
juni vrij te krijgen.
Ondertussen was deze zaak ook in Nederland algemeen 
bekend geworden. Op maandag 29 juni schreven ettelijke 
kranten, tot in Groningen toe, over de onfortuinlijke heer 
Schilpzand die wegens spionage in Petrograd gevangen werd 
gehouden.

Tegen die tijd had Hendrik Rusland echter al verlaten. Hij 
reisde via Finland, Zweden en Denemarken weer naar huis. 
Op 25 juni moet hij volgens een stempel op het paspoort in 
Zweden zijn aangekomen. Hij werd aan de grens bij Haparan-
da-Tornio overgedragen. Wellicht dat er wegens eventuele 

officiële begeleiding geen nieuwe Russische uitreisstem-
pels in zijn paspoort zijn gezet, want die ontbreken namelijk. 
Hendrik was te aangedaan om direct naar huis te reizen en 
heeft volgens de verhalen in de familie tijdelijk in Stockholm 
vertoefd. Dit kan hoogstens een dag of zes zijn geweest. Er 
wordt ook wel verteld dat Rutgers zoon Jan hem daar heeft 
opgehaald. Op dinsdag 6 juli meldde het Leidsch Dagblad dat 
Hendrik gezond in Hillegom was teruggekeerd. Ik ga er dus 
vanuit dat hij uiterlijk op 5 juli thuis moet zijn gekomen. Zijn 
oorspronkelijke plan om op 10 á 11 juni thuis te zijn werd dus 
met bijna een maand vertraagd. De hele reis heeft, uitgaande 
van een vertrek op 25 maart, 103 dagen geduurd, en hij heeft 
zo’n 17.000 kilometer afgelegd! Dat is, zijn arrest in Petro-
grad niet meegerekend, iedere dag gemiddeld een afstand 
van 200 km.
De brief die Hendrik op 22 juni heeft geschreven werd pas 
op 10 juli in Hillegom afgestempeld en bezorgd. Hendrik was 
toen al weer thuis. De reis van een brief nam toen een kleine 
drie weken in beslag. Eerst passeerde de brief de censuur, 
vervolgens werd hij naar Nederland verstuurd en tenslotte 
in Hillegom afgestempeld en bezorgd. Ansichten deden er 
aanmerkelijk korter over. Hoewel die ook de censuur moes-
ten passeren (zie het stempel met P.F. op de ansicht) waren 
zij gemiddeld in 15 dagen op de plaats van bestemming. Bijna 
honderd jaar later, in 2013, duurt het, zonder Wereldoorlog, 
censuur en omweg, evengoed nog 11 dagen. Hendrik gebruik-
te daarom soms ook de snellere weg van het sturen van tele-
grammen naast ansichten en brieven. Hij telegrafeerde gere-
geld naar het thuisfront, waar hij zich precies bevond als hij 
ergens was aangekomen. Helaas heb ik van de telegrammen 
zelf niets tastbaars meer kunnen terugvinden.
Op 5 juli schreef de Nederlandse gezant in Petrograd, Mr. 
Arthur M.D. baron Sweerts de Landas Wyborgh, een brief aan 
de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Jhr. John 
Loudon over het dwarszitten van buitenlanders in Rusland 
(Archief Loudon, nr. 405, 5 juli 1915). Hierin schrijft hij: “Door 
een landgenoot in Belosersk werd mij ter legitimatie tegen-
over de politie om eene verklaring gevraagd, dat hij geen spi-
on was; de heer Schilpzand, Nederlander, werd, zoogenaamd 
als spion, onder nietige voorwendsels een maand gevangen 
gehouden”.

De gevolgen voor de firma J. Schilpzand & Zonen 
en Hendrik persoonlijk

De reis van 1915 is de laatste handelsreis geweest die Hen-
drik naar Rusland heeft gemaakt. Immers, in 1916 was de 
situatie daar niet veranderd en in 1917 brak eerst de Febru-
arirevolutie uit, later gevolgd door de Oktoberrevolutie, 
waardoor het type zakenreizen van Hendrik Schilpzand niet 
meer gemaakt kon worden. Bekend is dat als gevolg van deze 
revoluties de vorderingen van J. Schilpzand & Zonen die in 
Rusland nog uitstonden niet meer betaald werden. Hierdoor 
werd de financiële situatie van het bedrijf ongetwijfeld be-
hoorlijk slechter. In augustus 1915 werd er in Hillegom al 8 ha 

6. Artikel over de arrestatie in “De Rijnbode” van 30 juni 1915.
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grond verkocht (bijna een derde deel van het bezit daar).1 In 
oktober 1918 volgde de verkoop van alle bezittingen in Anna 
Paulowna.2

Daar kwam begin jaren twintig de hyperinflatie bij, die in eer-
ste instantie vooral Duitsland trof. Om de oorlog te kunnen 
financieren was door de Duitse regering in de jaren 1914-1918 
op grote schaal geld geleend door het uitgeven van staats-
obligaties. Men ging er van uit dat Duitsland de oorlog zou 
winnen, en met de herstelbetalingen van de overwonnen 
landen zouden de schulden gemakkelijk kunnen worden af-
gelost. Duitsland verloor de oorlog echter en bleef met een 
enorme staatsschuld zitten. Daar kwam nog bij dat Duitsland 
gedwongen werd tot het doen van herstelbetalingen aan de 
Geallieerden (Frankrijk, België, Italië en Groot Brittannië) 
van liefst 132 miljard goudmark. Het was voor Duitsland on-
mogelijk dit geld op te brengen. Voor de naoorlogse regering 
van Duitsland was er maar één manier om aan meer geld te 
komen: het bijdrukken van bankbiljetten. Daarnaast was de 
koppeling aan de goudreserve verlaten, waardoor er geen 
dekking meer was voor de grote uitgaven. Vooral na juni 1922 
schoot de inflatie omhoog; de gevolgen daarvan waren de-
sastreus en de hele economie werd compleet ontwricht.
De handel in luxe artikelen, zoals bloembollen, stort in zo’n 
situatie als één van de eerste in elkaar. Ook hier plukte J. 
Schilpzand & Zonen natuurlijk de wrange vruchten van. De 
handel stopte vrijwel volledig en de Russische en Duitse 
aandelen en de nog in groot aantal aanwezige Duitse Marken 
verloren hun waarde. In de familie doet het verhaal de ronde 
dat de hele huiskamer wel met Marken behangen had kunnen 
worden.
Een jaar later, op 14 juni 1923, werden de resterende bezittin-
gen in Hillegom per afslag geveild en werd de firma J. Schilp-
zand & Zonen ontbonden.3 Daardoor stond Hendrik er vanaf 
dat moment alleen voor. Zijn, voor zover mij bekend, laatste 
handelsreis, die hem naar Hamburg en Flensburg voerde, 
was in maart 1925. Hij schreef zijn vrouw nog heel enthou-
siast dat de klant in Hamburg zeer tevreden was met de ge-
leverde zending. In juni 1925 ging het bedrijf failliet en op 11 
september van datzelfde jaar overleed zijn vrouw Maria aan 
een hartaanval. In december 1925 verhuisde Hendrik gedes-
illusioneerd naar Heemstede en was het voor hem compleet 
afgelopen met de bloembollenwereld. Zijn broer Rutger be-
gon na de opheffing van J. Schilpzand & Zonen, omdat al het 
bollenland was verkocht, een handelsmaatschappij, de N.V. 
Schilpzand Limited. Vier maanden na zijn overlijden in april 
1932 ging ook dit bedrijf failliet.4

Achteraf kan de conclusie worden getrokken dat de dode-
lijke pistoolschoten afgevuurd door de Bosnisch-Servische 
Gavrilo Princip op de Oostenrijkse troonopvolger Frans Fer-
dinand en zijn vrouw Sophia op 28 juni 1914 het begin van het 
einde voor de firma J. Schilpzand & Zonen hebben betekend. 
Vanaf die datum troffen de gevolgen daarvan, de reis van 
1915 inbegrepen, de firma met steeds weer nieuwe tegensla-
gen die uiteindelijk hebben geleid tot het faillissement van 
de firma, mogelijk zelfs het overlijden van Hendriks vrouw 

Maria door alle spanningen en het vertrek van Hendrik uit zijn 
geboorteplaats Hillegom en de bloembollenwereld in 1925.

Genealogisch fragment

Jan Schilpzand, geboren Zandvoort 31 maart 1838, visdroger, 
bloemist, bouwman, tuinier, overleden Hillegom 2 november 
1900, trouwt (1) Hillegom 28 mei 1862 Johanna Margaretha 
Telkamp, geboren Hillegom 28 september 1829, overleden 
Hillegom 11 maart 1867 (Johanna Margaretha Telkamp trouwt 
(1) Hillegom 5 april 1854 Abraham Veldhuyzen van Zanten, ge-
boren Hillegom 27 juni 1826, overleden Hillegom 26 juli 1861); 
trouwt (2) Amsterdam 24 maart 1869 Regina Botterman, ge-
boren 28 mei 1824 Amsterdam, overleden Amsterdam 3 mei 
1911.
Uit dit huwelijk:
1.  Rutger Schilpzand, geboren Hillegom 1863, bloembollen-

handelaar, overleden Hillegom 1932, trouwt Haarlem 29 
november 1888 Lena Catharina Elffers, geboren Haarlem 
1863, overleden Hillegom 1938.

2.  Elisabeth Schilpzand, geboren Hillegom 1864, overleden 
Amsterdam 1945, trouwt Hillegom 15 september 1892 
Hendrik Willem Franciscus Speer, geboren Amsterdam 
1866, koperslager, overleden Amsterdam 1951.

3.  Hendrik Ernst August Schilpzand, geboren Hillegom 
1864, overleden Hillegom 1864.

4.  Hendrik Ernst August Schilpzand, geboren Hillegom 
28 oktober 1865, bloembollenhandelaar, overleden 
Apeldoorn 15 januari 1937, trouwt (1) Amsterdam 1 okto-
ber 1896 Maria Catharina Schrijver, geboren Leiderdorp 
2 maart 1872, overleden Hillegom 11 september 1925; 
trouwt (2) Deventer 24 mei 1932 Fenneke Weulink, gebo-
ren Wijhe 24 augustus 1875, overleden Markelo 18 maart 
1945.

5.  Everdina Schilpzand, geboren Hillegom 1867, overleden 
Kampen 1941, trouwt Hillegom 1 november 1894 Jacob 
Dekker, geboren Zaandam 1862, predikant te Wezep, 
Nieuw Vennep en Vollenhove, overleden Lexmond 1932.

Noten
1 Leidsche Courant: In augustus 1915 werd er in Hillegom al 8 ha grond verkocht. 
2 Schager Courant: In oktober 1918 volgde de verkoop van alle bezittingen in 

Anna Paulowna.
3 Leidsch Dagblad: Een jaar later, op 14 juni 1923, werden de resterende bezittin-

gen in Hillegom per afslag geveild.
4 Haarlems Dagblad: Vier maanden na zijn overlijden in april 1932 ging ook dit 

bedrijf failliet.
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HANS P. NOPPEN

Het oorlogsdagboek (1914-1915) van 
‘lance corporal’ John Noppen1

Bij het onderzoek naar een familielid kwam ik tot mijn verbazing, na het intikken 
van enkele trefwoorden op Internet, direct terecht op twee Engelse veilingsites.3 
Daar werden British War Medals aangeboden van een E. Noppen en van een Eric 
Noppen. In de toelichting bleek het te gaan om Eric Noppen (who was killed in 
action on 26th October 1917  the first day of the 2nd Battle of Passchendaele) en 
om Eric John Noppen (who was accidently killed in September 1945 after being 
thrown from an officers’ horse). Achteraf bleek dat ik daarmee toen veel geluk had 
want toen de veilingen waren afgelopen, was deze informatie ook verdwenen! Deze 
zoektocht leidde nog tot meer ontdekkingen. Ik wist dat bovengenoemde Eric Nop
pen de oom was van Eric John Noppen. Maar de oudere broer van Eric Noppen: John 
George Noppen, kwam ook in beeld. Deze bleek tijdens zijn diensttijd in de Great 
War 19141918 een dagboek te hebben bijgehouden.

1. John George Noppen’s identiteitspenning, lepel en het evangelie van Johannes. Volgens zijn dochter Muriel had hij deze ‘attributen’ bij zich in de loop-
graven (it had accompanied him in the trenches and through the action; perhaps it also did battle with the notorious Maconachie Stew).2
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Het oorlogsdagboek kwam enige tijd geleden in handen van 
Pat Baxendale en haar man, die de voormalige buren waren 
van Eric John’s tweelingzus Muriel. Muriel stierf in Brentham 
in 2006. Het is recent door hen getranscribeerd en door de 
Brentham Society integraal, met toelichting, op hun website 
gezet.4

John George Noppen begon met zijn dagboek op 4 oktober 
1914 toen hij Engeland verliet en met zijn bataljon richting 
Vlaanderen trok; in zijn dagboek verhaalt hij van de gruwelen 
van de oorlog. Hij schreef er iedere dag, tot na zijn terugkomst 
en opname in het ziekenhuis van Leicester op 15 maart 1915, 
een stukje in. Hij raakte ernstig gewond in de slag bij Neuve 
Capelle.5

Familiebanden

John George Noppen was een zoon van Hendrik Noppen (1856-
1905) en Louisa Hale. Deze Hendrik Noppen vestigde zich 
vanuit Amsterdam in 1876 in Manchester en woonde later in 
Cheshire waar zijn zuster Hendrika Maria Noppen zich bij haar 
inmiddels getrouwde broer voegde. Hendrik was lid van de 
Manchester Literary and Philosophical Society; een netwerk 
van meestal welgestelde personen en/of ambitieuze zaken-
lieden uit Manchester. Eric Noppen was de jongere broer van 
John George en diens zoon Eric John was zijn neef. Hendrik 
Noppen en Louisa Hale kregen in totaal acht kinderen waarvan 
Eric de jongste was.

Het oorlogsdagboek

John George Noppen (No 15291 1st Battalion Grenadier 
Guards), begon zijn dagboek op 26-jarige leeftijd toen hij op 
zondag 4 oktober 1914 met zijn bataljon Engeland verliet rich-
ting Zeebrugge, Vlaanderen. Hij was echter al voor de start van 
de Great War (de Eerste Wereldoorlog), op 28 juli 1914, onder 
de wapenen. Dat blijkt uit een gepersonaliseerde copie van de 
toespraak van koning George V voor het 1e garde bataljon gre-
nadiers op 28 april 1913.

John George beschreef zijn belevenissen zeer gedetailleerd. 
Om daarvan een indruk te geven, heb ik een aantal fragmen-
ten vertaald: het begin en einde van zijn dagboek en de episo-
des dat hij gewond raakte. De tweede verwonding was dus-
danig ernstig van aard dat hij terug moest naar Engeland, wat 
hem wellicht het leven heeft gered.

Zijn vertrek uit Engeland richting België

1914, zondag 4 oktober (de start van het dagboek)
We marcheerden ’s-avonds om 7.15 uur vanuit Lyndhurst af en 
kwamen om middernacht in Southampton aan. Aan de kant 
van de weg, in de buitenwijken en in de stad zelf, stond het vol 
met mensen die ons enthousiast begroetten. We brachten de 
nacht door in een schuur op de kade en scheepten ons in op 
de vroege morgen. Onze boot was een veetransportschip 
genaamd Turcoman6. We maakten ons pas tegen de avond 
los van de kade maar voeren slechts tot halverwege de ri-
vier. ’s-Morgens vroeg de 6e, verlieten we de rivier en voeren 
langs de kust tot aan Dover. Het was een mooie, frisse mor-
gen en we brachten de meeste tijd aan dek door. We konden 
de kust met een verrekijker goed zien en het was interessant 
om die te bestuderen. De zee was tamelijk rustig.
In de namiddag gingen we buiten de haven van Dover voor 
anker. We waren de tweede van zeven schepen die samen de 
divisie zouden vormen. Het zicht op de haven met het kasteel 
op de achtergrond was erg mooi. Laat in de avond voeren we 
uit, begeleid door torpedobootjagers. Ik bracht de mees-
te tijd aan dek door. Het was een prachtige nacht & de zee 
redelijk rustig. We kwamen zonder problemen in Zeebrugge 
aan.

1914, 7 oktober
We ontscheepten en verbleven enige tijd aan de havenkade en 
vervolgden per trein onze weg naar Brugge. Er zaten 40 van 
ons in een veewagen. In Brugge werden we met veel enthou-
siasme ontvangen en marcheerden onder gejuich naar St. 
André. (...) Er was voldoende schoon stro en we zaten er com-
fortabel bij. Ik had mijn schoenen niet meer uitgehad sinds we 
vertrokken en mijn voeten waren blij met wat rust. We konden 
wat dingen kopen in het café & de straat op gaan waaraan het 
café stond. De mensen waren erg vriendelijk en deden zo veel 
mogelijk voor ons. (...)

Eerste keer gewond

1914, 24 oktober
We hadden een rustige nacht. De rantsoenen zijn vanmorgen 
erg goed. Een ruime portie brood en bacon. Een groep Kgs. 
Coy. mannen hebben zich aangesloten bij onze compagnie 
& we wachten nu op orders.7 Kreeg een brief van E. & een 
van Rica vandaag.8 We hebben het bevel gekregen om ons 
gereed te maken (‘to get fully dressed’). De vijand beschiet 
ons hevig en we kunnen de loopgraven niet verlaten. Om 
ongeveer twee uur in de namiddag moesten we ze in grote 

2. Fragmentgeneagram
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haast verlaten. De Duitsers beramen een zware aanval en wij 
moeten de loopgraven gaan versterken. In groepjes trokken 
we ons terug (‘in extended order and avanced by platoon’)9 
dwars door de omgeploegde akkers links van de loopgraven. 
We kwamen onder zeer zwaar vuur te liggen. Tenslotte staken 
we de weg over en liepen door de tabaksvelden. Het schie-
ten was verschrikkelijk en leek uit alle richtingen te komen. 
Zwaar geweervuur en granaten. De Duitse infanterie was 
oppermachtig. We gaven ze 15 geweersalvo’s. Kapitein Colby 
werd zwaar geraakt en Chamberlain ook. Colby weigerde om 
teruggedragen te worden & richtte zich op & moedigde de 
jongens aan. Uiteindelijk brachten we ze weg maar toen we 
terugkwamen restte ons minder dan een halve compagnie & 
slechts één officier Sir G.D. King. Majoor Colby stierf aan zijn 
verwondingen. Luitenant Antrobus was gedood & kapitein 
Leatham gewond. Ik was licht gewond & ging naar het zie-
kenhuis.

De aanblik daar was verschrikkelijk (‘a sight of the Gods’). De 
bijgebouwen lagen vol gewonden & buiten in het stro lagen 
er nog meer. Anderen die konden staan kwamen in groepjes 
voorbij. De ziekenwagens probeerden ze zo snel mogelijk af 
te voeren maar er kwamen steeds meer mensen binnen. De 
zuster vroeg iedereen die lichtgewond was om de brancard-
dragers te helpen & en ik ging mee. De eerste die we binnen 
brachten was Chamberlain. Hij lag in een greppel een eind-
je van de weg. De kok van de brancarddragers maakte wat 
kippesoep voor ons die we maar wat graag verorberden. Die 
nacht kregen we maar weinig rust.
We stuurden een groepje weg dat [later] sergeant Massy bin-
nenbracht. Hij was gewond in de benen & rug. Eén arme jon-
gen bleef maar om water schreeuwen. Het was hartverscheu-
rend. Kolonel Jeffries lag voor de loopgraven & begon om de 
brancarddragers te roepen tot hij werd weggedragen. (...)

1914, 26 oktober
De strijd duurt deze morgen nog steeds voort en het gra-
naatvuur is zeer hevig. Veel granaten vallen dicht bij het 
ziekenhuis. De brancarddragers moesten op hun laatste trip 
schuilen in een sloot. Sergeant Dobson kwam deze morgen 
binnen met een lichte scherfverwonding aan zijn schouder. 
In de loop van de morgen stormden enkele mannen van de 
Staffords naar binnen die vertelden dat hun compagnie in 
mootjes was gehakt en vroegen de weg naar de dichtstbij-
zijnde stad.10 We stelden voor dat ze bij ons zouden blijven 
maar dat wilden ze niet en renden weer weg naar het hoofd-
kwartier. Ze leken vrij machteloos. Ze hadden hun geweren 
en uitrusting weggegooid. We horen dat de Duitsers door 
onze linies waren gebroken maar kennen niet de juiste stand 
van zaken. We kunnen kleine groepjes zien die de velden aan 
de linkerkant doorkruisen maar kunnen niet zeggen of het 
terugtrekkende troepen zijn of wat anders. Het is nu 12 uur. 
Deze namiddag is het granaatvuur heviger dan ooit en ik 
ben bang dat het ziekenhuis weldra zal worden getroffen. Ik 
ga een gewondenlijst maken. Om drie uur ’s middags waren 
de 16 gewonden weggebracht behalve twee op een bran-
card en de Duitsers. De M.O. besliste terug te trekken.11 Ze 
lopen nu langs de weg en het granaatvuur is verschrikkelijk. 
Ik zou met de laatste gewonden meegaan maar met mijn 
verwonding gaat het goed. De M.O. laat mij blijven omdat 
hij alle hulp nodig heeft die hij kan krijgen. We hebben alles 
op matraskarretjes geladen & de overgebleven munitie aan 
de jongens langs de weg gegeven. Iemand heeft mijn geweer 
meegenomen & ik kreeg een oude revolver. We probeerden 
de twee op brancards te dragen maar konden de Duitsers 
niet meenemen die dat wel erg graag wilden. Ze smeekten 
ons ook om de Rode Kruisvlag te hijsen. Ik zal die reis niet 
vergeten. (...)

4. Bladzijden uit het dagboek3. Kopie van toespraak van koning George V op naam
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1914, 29 oktober
(...) Mijn wond deed pijn en ik kreeg het advies om naar een ge-
wondenpost (‘dressing station’) te gaan die dichtbij lag.12 Het 
granaatvuur was verschrikkelijk, vooral op de weg die binnen 
het bereik van de vijand lag. Onderweg kwam ik een man te-
gen die twee kameraden aan het verbinden was en hij vroeg 
mij te wachten & hem te helpen met één van hen. We lagen 
onder een hoge oever & terwijl we daar lagen, viel een grote 
granaat, waarschijnlijk een ‘Jack Johnson’, precies bovenop 
de oever.13 De gewondenpost waar we naar toe gingen, was 
van de artillerie maar alle regimenten werden er binnenge-
bracht. Er stonden veel paarden achter de post & die kwamen 
en gingen. Ik geloof dat de Duitsers ze konden zien want de 
granaten vielen er overal ‘(simply shattering the place’). Een 
man werd binnengebracht volledig doordrenkt met bloed. Zij 
die konden lopen, liepen naar een grote, algemene gewon-
denpost. Een kasteel aan de Ieperse weg. Onderweg kwam 
ik korporaal Morris tegen. Hij vertelde mij dat de C.O. zwaar 
gewond was.14 Op de gewondenpost zetten ze ons in een cel 
en gaven ons thee. Later werden we verplaatst naar een wa-
genschuur. Om zeven uur ’s avonds kwam een dokter langs en 
bekeek onze verwondingen waarna we in ziekenwagens naar 
een ziekenhuis gingen buiten Ieper. Hier lagen we in een lange 
hal. We hadden stro op de vloer en dekens. Ik lag tegenover 
een deur en werd tweemaal gedurende de nacht gestoord 
door degenen die aan hun verwondingen bezweken mensen 
naar buiten droegen.

1914, 31 oktober
Had een goede nachtrust. Mijn wond is haast genezen. (...)

Voor de tweede keer gewond

1915, 11 maart 
Stond op om kwart over drie ’s morgens en kookte, of ik moet 
zeggen, kookte amper ons vlees en bacon en ontbeten in aller 
haast. Marcheerden weg om 4 uur ’s morgens. We marcheer-
den over enige afstand langs een spoorweg en kwamen uit-
eindelijk op een weg uit. We moesten de troepen in de voor-
uitgeschoven loopgraven versterken. We zijn nu in één van 
de achterste loopgraven en wachten op orders om vooruit 
te gaan. We gingen voorwaarts in groepen (platoons)15 met 
groep nr. 9 voorop. De kapitein begon met groep nr. 9 en na-
tuurlijk ging de leiding met hem mee. Er werd behoorlijk ge-
schoten en de granaten vlogen ons om de oren. De Duitsers 
hadden gedurende de nacht meer kanonnen en versterkingen 
gekregen en deden een tegenaanval wat onze plannen een 
beetje verstoorde.
We moesten ongeveer zes loopgraaflijnen passeren om bij de 
voorste loopgraven te komen wat we deden door in groepjes 
vooruit te stormen. Toen we wachtten op nr. 10 keek ik naar 
één van de mannen die in de eerste stormloop was gevallen. 
Hij was door het hoofd geschoten en ik vreesde het ergste. Ik 
had geen tijd om hem te verbinden voordat we verder moes-
ten. De [...] had het erg druk en we kregen nooit de kans om in 

één van de loopgraven te komen. Halverwege lagen we onge-
veer 10 minuten op de grond achter een loopgraaf en dat was 
alle rust die we kregen. Er was een brede sloot die we over 
moesten zonder brug en veel van ons werden nat. De kapi-
tein stopte op ongeveer 10 ‘yards’ van de loopgraaf om met 
één van de ‘platoon’ commandanten te praten en werd in de 
maag geraakt. Hulston en ik begonnen hem te verbinden. Het 
leek er op dat we de enige overlevenden waren. De twee ra-
diomannen (signallers) en een andere soldaat waren allemaal 
onderweg getroffen. Op dat moment werd Hulston in zijn arm 
geraakt. Iemand kroop uit de loopgraaf om hem te helpen en 
werd geraakt. Ik kreeg het voor elkaar om het karweitje af te 
maken en gaf een zakmes aan een sergeant die uit de loop-
graaf was gekropen om de andere twee te verbinden toen ik 
in de schouder werd geraakt. Een andere man kroop naar me 
toe en verbond me. Het had weinig zin om de loopgraaf in te 
kruipen. Het was er overvol en nauwelijks ruimte om te gaan 
liggen; dus ik bleef waar ik was. De andere twee kropen naar 
de rand van de loopgraaf en één van hen werd getroffen in de 
voet. Waarom we niet meer geraakt werden, is een wonder. 
Ongeveer drie voet van mijn hoofd lag een rol prikkeldraad 
en ik hoorde er kogels voortdurend inslaan. Een granaat viel 

5. John George (staand) en zijn broer Eric
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binnen vier yards en sloeg een groot gat in de grond, ons 
bedekkend met modder, maar omdat we plat lagen, vlogen 
de scherven over ons heen. Meerdere keren voelden we de 
gloed van exploderende granaten op onze gezichten. De 
aanval was immens. Zo nu en dan hoorden we zware grana-
ten van onze grote kanonnen over ons heen vliegen met het 
geluid van een sneltrein en kleinere kanonnen vuurden onop-
houdelijk. Heel vreemd was het dat het zo nu en dan gedu-
rende drie of vier seconden doodstil was en dan barstte het 
weer los als nooit tevoren.
Om 1 uur namiddag besloot ik om naar de gewondenpost te 
gaan. Het geweervuur was over en het was wat rustiger. Het 
granaatvuur was nog steeds verschrikkelijk. Er waren gru-
welijke dingen te zien. Een dode man lag half in een greppel. 
Ik vond onze Medisch Officier achter één van de nog over-
eind staande muren van een huis dat door granaatvuur in 
puin was geschoten. Hij schreef mijn persoonlijke gegevens 
op een briefje dat ik bij me stak en wees me waar ik de zie-
kenwagens kon vinden. Onze artillerie was nu de Duitse loop-
graven furieuzer dan ooit aan het beschieten. Het offensief 
was huiveringwekkend; het was alsof het voortdurend zwaar 
onweerde. Ik kon de granaten als in lijnen van vuur uit elkaar 
zien barsten boven de Duitse loopgraven. Het moet inder-
daad de hel hebben geleken daar.
Ik vond de ziekenwagens op de hoek van de La Basée en kon 
er met één mee. De weg naar Estaires was vol met transport, 

artillerie en cavalerie. Het is duidelijk dat men verwachtte 
aanzienlijke vooruitgang te boeken. Toen we in Estaires aan-
kwamen ontmoetten we onze sergeant-majoor en hadden 
een gesprekje met hem. Ik hoorde van één van onze jongens 
dat kapitein Douglas Pennant en majoor Darly waren ge-
dood. Toen we aankwamen in de gewondenpost in Estaires, 
kregen we een kop soep waarna onze wonden goed werden 
verbonden en we werden ingeënt tegen tetanus (‘lock jaw’). 
We verlieten Estaires rond 7.30 in de namiddag en gingen per 
ziekenwagen naar Merville. We bleven de nacht in Merville. Ik 
had een goede nachtrust maar kon alleen op mijn rug liggen.

1915, 15 maart (de laatste aantekeningen)
We verlieten het ‘Sationary Hospital no. 2’ om 10 uur ’s-mor-
gens en zijn op de boot.16 We verwachten om 1 uur vanmiddag 
te vertrekken. Had een goede maaltijd aan boord. Onderweg 
goed weer en we kwamen in Dover aan zonder onderzee-
ers tegen te komen. We gingen naar het ‘Northern General 
Hospital no. 5’ in Leicester. Het was een vermoeiende reis en 
ik was erg blij toen alles achter de rug was. Op het station 
van Leicester stonden dames met potten thee, chocolade, 
biscuits en sigaretten voor ons. Vooral de thee smaakte ons 
zeer. Langs de weg naar het ziekenhuis werden we enthousi-
ast toegejuicht. Bij aankomst in het ziekenhuis werden onze 
verwondingen behandeld, kregen wat te eten en gingen naar 
bed en waren ontzettend blij om er te zijn.

6. Eric Noppen 7. Eric John Noppen
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Noten
1 Een ‘lance corporal’ is ‘second in command’ van een infanterie compagnie; zie 

ook noot 14.
2 Maconochie is een stoofpot van gesneden wortelen, sperciebonen en aardap-

pels in een dunne soep, vernoemd naar de Aberdeen Maconochie Company die 
het produceerde. Het werd veel gebruikt voor voedselrantsoenen voor Engelse 
soldaten in het veld en ook in de loopgraven in de Tweede Wereldoorlog. Het 
zat in blik en werd koud gegeten in een dikke saus. Nauwelijks te eten wanneer 
warm.

3 Zie: militaria.co.uk en www.wellingtonauctions.com.
4 Zie: https://brenthamgs.files.wordpress.com/2014/06/the-noppen-diary.pdf.
5 Het originele dagboek berust bij het ‘Imperial War Museum’.
6 Zie: www.hellfirecorner.co.uk/westlake/Westlake22.htm, de SS Turcoman was 

“just a cattle-boat”.
7 The King’s Regiment (Liverpool) is een van de oudste infanterie regimenten van 

het Britse leger.
8 Vermoedelijk zijn oudere zuster Hendrika en zijn jongere broer Eric.
9 Een tactisch opererende, lichtbewapende infanteriegroep.
10 De ‘South’ en ‘North Staffordshire Regiments’.
11 M.O. betekent Medical Officer.
12 ‘dressing station’: een soort eerste hulp post; zie ook http://www.1914-1918.

net/wounded.htm.
13 Engelse bijnaam voor een Duitse 15 cm artilleriegranaat die ontploft in een 

wolk zwarte rook. Genoemd naar een zwarte, Amerikaanse bokskampioen.
14 C.O. betekent Commanding Officer.
15 Een ‘rifle platoon’ van een infanterie compagnie bestaat uit drie groepen 

van acht man, plus een seiner, een ‘platoon’ sergeant, de ‘platoon ’ leider (een 
tweede luitenant of een luitenant) en een ‘mortar man’ die een lichte mortier 
bedient (volle sterkte is 27 man en een officier). Iedere groep wordt door een 
korporaal geleid, met een ‘lance corporal’ als tweede in rang, en zes soldaten.

16 Zie: www.1914-1918.net/hospitals.htm, voor uitleg over de evacuatie van 
gewonden achter de frontlinies.

17 Zie: www.nationalarchives.gov.uk/records/medal-index-cards-ww1.htm; onder 
Noppin!

18 Zie://nl.wikipedia.org/wiki/Derde_Slag_om_Ieper.

En nu, omdat dit bedoeld is als een oorlogsdagboek, zet ik er 
een punt achter omdat ik niet denk dat ik nog iets erg opwin-
dends te melden zal hebben de komende weken.

Zijn verdere leven

Het is niet duidelijk of John George nog naar het front te-
rugkeerde nadat hij hersteld was van zijn ernstige verwon-
dingen. Waarschijnlijk niet. Uit zijn privédocumenten zou je 
kunnen opmaken dat hij de rest van de oorlog doorbracht in 
de ‘Chelsea Barracks’.
John Noppen werd journalist en vervolgens een autoriteit op 
het gebied van de geschiedenis en architectuur van de West-
minster Abbey, door zelfstudie en onderricht van professor 
W.R. Letahby. De eerste van zijn drie boeken: ‘Westminster 
Abbey and its Ancient Art’, werd gepubliceerd in 1926. In 1937 
gevolgd door ‘Westminster Abbey and the Coronation’ wat 
samenviel met de kroning van koning George VI. Zijn per-
soonlijke exemplaar had aantekeningen, gedateerd 1939 en 
1940, over maatregelen om de Abbey te beschermen tegen 
luchtaanvallen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij trouwde 
eerst met Martha Brown, die aan griep overleed, en later met 
Clarice Smith. Ze kregen een tweeling: Muriel en Eric John.

Minder fortuinlijke familieleden

John George had dus het ‘geluk’ gewond het slagveld te mo-
gen verlaten en overleefde de gruwelen aldaar.
Zijn jongere broer Eric Noppen echter niet. Oorspronkelijk 
diende Eric bij het ‘38th Divisional Train, Army Service Corps’ 
en werd later overgeplaatst naar het ‘2nd/4th Battalion, Lo-
yal North Lancashire Regiment’ met de rang van ‘driver’.17 Op 
26 oktober 1917 sneuvelde hij in Vlaanderen; op de eerste 
dag van de slag bij Passchendaele toen de Canadese korpsen 
probeerden om bij Ieper tot een doorbraak te komen.18

Er is van Eric geen graf; hij wordt vermeld op het Tyne Cot 
Memorial, Ypres Salient, naast de namen van 33.782 andere 
vermiste Britse soldaten (de grootste Britse militaire be-
graafplaats op het Europese vasteland), en zijn naam staat 
ook op het oorlogsgedenkteken van Wilmslow, Cheshire, 
waar hij was geboren en woonde.

De zoon van John George Noppen was Eric John, de twee-
lingbroer van Muriel. Ook Eric John stierf in het harnas; wel-
iswaar 28 jaar later en niet als gevolg van oorlogshandelin-
gen maar door een noodlottig ongeval. Hij diende in het 26e 

‘Medium Regiment, Royal Artillery als lance bombardier. Eric 
stierf op 14-9-1945 nadat hij van een paard was geworpen 
bij het oefenen onder explosiegeweld. Hij is begraven op het 
‘Klagenfurt War Cemetery’ en zijn naam staat ook op het Ea-
ling war gedenkteken.

Tot slot: John George had, behalve Eric, nog een broer Harold 
George. Harold had slechts één zoon, Hendrik, die in 1917 op 
zevenjarige leeftijd overleed. Doordat er verder geen manlij-
ke nakomelingen waren is deze (Engelse) tak van de familie 
Noppen met de dood van John George in 1951 in mannelijke 
lijn uitgestorven.

8. England, Andrews Newspaper Index Cards, 1790-1976 Record for Eric John Noppen.
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HANS VAN FELIUS

Nederland en de Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog ging aan Nederland voorbij. Er is haast geen onzinniger 
bewering te verzinnen. Akkoord, Nederland werd militair niet meegesleurd in deze 
strijd. Nederland kreeg niet te maken met vele tienduizenden slachtoffers zoals 
de ons omringende landen. Nederland kreeg niet te maken met de gevolgen van 
shellshock en van mosterdgas. Grootschalige herdenkingen kennen we dan ook 
niet. Maar, zoals gezegd, dat de oorlog aan ons voorbij ging is onzin. Nederland 
heeft nooit op een eiland gelegen. Economische gevolgen, sociale gevolgen, vluch
telingenstromen, het heeft allemaal zijn sporen nagelaten. Deels in het geheugen 
van individuele Nederlanders, maar ook in Nederlandse archieven. De oorlog ging 
misschien aan Nederland voorbij, maar niet aan de Nederlanders...

Groep Belgische vluchtelingen, in de tuin van de rechtbank te Haarlem (1914; collectie Noord-Hollands Archief).
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Vluchtelingen

Een van de indringendste zaken rond Nederland en de Eerste 
Wereldoorlog is de stroom Belgische vluchtelingen die door de 
oorlogshandelingen op gang kwam. Het valt nauwelijks meer 
voor te stellen wat zich toen bij onze zuiderburen afspeelde. 
Binnen zeer korte tijd passeerde ruim 1 miljoen vluchtelingen 
de grens. In één tot twee dagen zagen sommige grensplaat-
sen hun inwoneraantal verdrievoudigen! In diezelfde tijd tel-
de Nederland ongeveer 6,3 miljoen inwoners, wat aangeeft 
welke impact die stroom moet hebben gehad. Al snel wer-
den de vluchtelingen verdeeld over de rest van het land. Dat 
houdt in dat vele gemeenten vluchtelingen moeten hebben 
geherbergd. Zelf ben ik betrokken bij het onderzoek naar de 
vluchtelingen in de regio Haarlem, waar zo’n 8.000 personen 
werden ondergebracht, waarvan de helft in de stad, de rest in 
de omliggende gemeenten. Toen de situatie in België zich sta-
biliseerde, werd terugkeer van de meesten mogelijk. Vrijwillig, 
was door de rijksoverheid bepaald, al werd aangegeven dat 
eventueel een zachte drang mocht worden uitgeoefend.
In Haarlem werd de opvang geregeld via particulier initiatief. 
Gemeente en kerken verleenden hulp waar nodig, maar de 
opvang werd geregeld via rond 25 straatcomité ’s, die zorg-
den dat de vluchtelingen onderdak kwamen. In 1915 waren de 
meeste vluchtelingen weer naar huis teruggekeerd, in Haar-
lem bleven een paar honderd personen over, terwijl in 1918 
vrijwel iedereen weer terugkeerde. Soms kon dat met enige 
moeite gepaard gaan. Een gezin Friedmann kon niet naar huis, 
omdat de vader de Hongaarse nationaliteit had. Eerst moest 
België vrede sluiten met dat land, en dan kon het gezin Fried-
mann weer naar huis. Sommige verhalen zijn ronduit schrij-
nend. Wie meer wil weten over allerlei landelijke tendensen 
rond de opvang van de Belgische vluchtelingen kan ik het boek 
van Evelyn de Roodt aanraden: Oorlogsgasten. Vluchtelingen 
en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereld-
oorlog (ISBN 90-288-1426-4).

Herdenken

Het officiële museum rond Nederland en de Eerste Wereldoor-
log is Huis Doorn. Verbazend is dat niet, want in 1920 werd dit 
huis de woning van Wilhelm II, de verdreven Duitse keizer. Na 
een verblijf als ‘gast’ van graaf Bentinck op kasteel Ameron-
gen verhuisde de keizer naar dit huis en woonde daar tot aan 
zijn dood in 1941. Inmiddels opende Prinses Beatrix het nieu-
we, speciale paviljoen. Drie musea schenken aandacht aan de 
oorlog en de gevolgen daarvan: Museum Huis Doorn, Kasteel 
Amerongen, en Museum de Casteelse Poort in Wageningen. 
Voor mensen die meer willen weten, zie www.huisdoorn.nl.
Herdenken kan ook een persoonlijke tint krijgen. Oorlogs-
slachtoffers worden vaak in koele cijfers aangeduid, 11 doden, 
257 slachtoffers, 1.763.121 gevallenen. Het zijn maar getallen. 
Dat verandert als je verder gaat zoeken en er namen bij vindt, 
gezichten, verhalen. Het verhaal over het ‘war diary’ van John 
George Noppen is een voorbeeld daarvan. Maar indrukwek-
kend zijn ook de overzichten van gevallenen die inmiddels op 

internet te vinden zijn. Zelf zocht ik op de site van de Common-
wealth War Graves Commission (www.cwgc.org). Het simpel 
invoeren van de familienaam Duncombe leverde 58 hits op. 
Daaronder ook een aantal personen die ik ken via het onder-
zoek naar deze Engelse familie. De CWGC documenteert ove-
rigens niet alleen de gevallenen uit de Eerste Wereldoorlog, 
maar ook die van andere oorlogen.
Er is niet alleen onderzoek mogelijk naar Britse personen, 
maar ook naar Duitsers. Een bijzondere website is http://
denkmalprojekt.org/covers_vl/verlustlisten.htm. Naast de 
Eerste Wereldoorlog worden ook hier andere oorlogen opge-
voerd, al zijn de langste lijsten die van de oorlogen uit de twin-
tigste eeuw. En naast het Duitse Rijk worden ook gegevens uit 
Oostenrijk getoond.

Plaatselijk zijn ook allerlei initiatieven ontstaan. Zo verzamelt 
het Gemeentearchief Goes foto’s en documenten over de Be-
velanden en de Eerste Wereldoorlog. Een deel van het verkre-
gen resultaat wordt getoond in het Stadskantoor van Goes, en 
op de website van het archief. Tussen de aangeboden stukken 
vond ik ook interessant materiaal voor mijn eigen genealogie, 
de foto’s van Jacob Felius uit Wemeldinge. Zie www.goes.nl/
gemeentearchief. De Zeeuwse archieven zijn bezig om de Bel-
gische vluchtelingen in kaart te brengen en de bedoeling is om 
de gegevens in een database te plaatsen.
Ook elders zijn initiatieven ontstaan rond de vluchtelingen, 
zoals Grenzeloos Tilburg, een samenwerking tussen archief 
en museum (www.grenzeloostilburg.nl), en dat van het Stu-
diecentrum Eerste Wereldoorlog wil een poging wagen om 
de gegevens van deze groep op een centrale plaats onder te 
brengen, in de vorm van een databank. Een ambitieus project, 
waarbij men de hulp inroept van particulieren en overheid. 
Voor meer gegevens over de SSEW en dit project, zie www.
ssew.nl/belgische-vluchtelingen. Uit contacten met bekenden 
uit Vlaanderen weet ik dat veel belangstelling bestaat voor de 
lotgevallen van landgenoten die tijdelijk in Nederland opge-
vangen werden.
Ik zou nog pagina’s lang door kunnen gaan met het vermelden 
van allerlei feiten en initiatieven. Maar als u geïnteresseerd 
bent, dan zal een zoekactie via internet een ware lawine aan 
informatie opleveren. Wilt u iets meer gestructureerd aan de 
slag? Een goed uitgangspunt kan dan de website van de Stich-
ting 100 jaar Nederland en de Eerste Wereldoorlog zijn, zie 
www.100jaarnederlandenwo1.nl. Deze website biedt links naar 
vele andere initiatieven.

Tot slot

Natuurlijk doet dit artikel veel initiatieven te kort. Er gebeurt 
zoveel dat het niet goed mogelijk is het allemaal in een lees-
baar verhaal samen te vatten. Heeft iemand een verhaal, een 
interessante link naar een website die hier niet genoemd 
werd, deel het met anderen. De website van de Nederlandse 
Genealogische Vereniging vormt een uitstekend platform 
hiervoor: www.ngv.nl.
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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) m.m.v. Antonia Veldhuis.

Digitaal

Digitaal zoeken in kranten 

Als ik schrijf dat de Koninklijke Bibliotheek (KB) miljoenen krantenpagina’s heeft 
gedigitaliseerd die op internet te doorzoeken zijn vertel ik u waarschijnlijk niets 
nieuws. Dit project startte in 2010 en omvat de periode 16181995. Het stond op 
websites en in alle kranten. Misschien heeft u zelfs al gezocht op de achternaam 
van uw voorouders. Mogelijk tikte u zelfs al wel “voornaam achternaam” in, uiter
aard met uw namen op die plaats, dus bijvoorbeeld “jan Keun” of “j.a. Keun”. En vond 
u geboorte, huwelijks en/of overlijdensadvertenties. Mij leverde dit, zoekend op 
bovengenoemd voorbeeld, onder andere enige scheepvaartberichten, een aanstel
ling bij het leger en een gedwongen ontslag op. Voor het merendeel was dat uit de 
17e en 18e eeuw. Recent ontdekte ik in een advertentie over de koop van een huis 
in 1788, een voorvader van me. Hij (arbeider) werd daarin genoemd als bewoner.  
Ook “armere” personen kunt u dus in de krant vinden. 
Intussen is het adres van de website veranderd en zijn op de pagina ook boeken 
en tijdschriften te doorzoeken. Het nieuwe adres is http://delpher.nl. De website 
wordt voortdurend aangevuld.
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Zoeken

Na het intikken van http://delpher.nl in de adresbalk en het 
selecteren van Kranten kan het zoeken beginnen. U geeft een 
zoekterm op, na Zoek geven verschijnen de treffers. In de linker 
kolom is de mogelijkheid tot verfijnen op Periode (eeuw), Soort 
bericht (advertentie, artikel, familiebericht, illustratie met 
onderschrift), Verspreidingsgebied, Krantentitel, Plaats van 
uitgave en Herkomst. U kunt artikelen, krantentitels en datum 
sorteren door op dit item te drukken. 
Met de muis boven het vetgedrukte kopje van de treffers staan 
geeft een stuk tekst.
Na aanklikken van een bericht kunt u aangeven hoe u het gevon-
dene wilt zien: Beeld (krant), tekst of details (soort bericht, titel, 
datum enz.). 
U kunt het geel gemarkeerde van de zoekterm weghalen door 
op het pictogram ‘pen met gele lijn’ (Markeren zoekwoord) on-
der Gevonden in deze krant te klikken.
Uitgebreid zoeken geeft de mogelijkheid de periode en het aan-
tal kranten te beperken (Verspreidingsgebied, Soort bericht, 
Krantentitel en Plaats van uitgave).
Ook nadat u de zoekterm heeft ingegeven en het aantal treffers 
in beeld krijgt, kunt u deze selectie nog doen. Onder Delen en be-
waren kunt u het gevondene als Favoriet vastzetten.

Zoektips

Wilt u op twee namen zoeken (voor- en achternaam) en niet een 
heleboel pagina’s krijgen met de voor- en achternaam een eind 
uit elkaar, zet dan in het zoekscherm de naam tussen aanha-
lingstekens. Dus bijvoorbeeld “Antonia Veldhuis”. Hoofdletters 
zijn in dit geval niet belangrijk. De zoekmachine ziet dit dan als 
één woord en hierdoor wordt het aantal gevonden bladzijden 
beperkt(er). In dit zoekcommando werken ‘wildcards’ niet.
In alle andere gevallen behoort zoeken met “jokers” of “wild-

cards” tot de mogelijkheden. Met een asterisk (*) zoekt u naar 
één of meer letters op een positie. Met de zoekterm “Neder-
land*” vindt u naast “Nederland” onder andere “Nederlandse” 
en “Nederlander”. Met een vraagteken (?) zoekt u naar één letter 
op een positie. Met de zoekterm “Nederland?” vindt u dan naast 
“Nederland” ook “Nederlands”. Het vraagteken kan niet gebruikt 
worden als eerste teken in een zoekterm. Voorbeeld: “a?pel” kan 
wel, maar “?ppel” niet. (NB: Deze functionaliteit werkt niet in de 
Delpher Boeken Googlecollectie).
Vergeet niet in de streekbladen te zoeken, die geven vaak per-
soonlijker details dan landelijke bladen. Staat iets niet in een 
landelijke krant, dan is er grote kans dat het wel in een plaatse-
lijk blad staat. Onder Over Delpher staat een overzicht van de 
gedigitaliseerde kranten die te doorzoeken zijn, onder Kranten, 
beschikbare kranten in Delpher. De lijst is als pdf te downloa-
den en ook te zien op http://tinyurl.com/cbz79oc of via www.
google.nl na het intikken van de woorden kranten kb pdf titels, 
waarna u Overzicht beschikbare kranten krijgt. 
Ewoud Sanders maakte de brochure Digitaal schatgraven bij 
de KB, hierin staan ook tips hoe u in de krantencollectie van de 
Koninklijke Bibliotheek kunt zoeken. Dit is als pdf en als blader-
boek te downloaden op de site van de Koninklijke Bibliotheek. 
De rechtstreekse link voor krantentips is www.kb.nl/kbhtml/
delpher/handleidingdelpher.pdf.
Onderaan de website staan twee grafieken. Als u in het zoek-
scherm Zoek krantentitel (met de muis erboven staan) een 
krant selecteert, kunt u in de grafiek eronder zien over welke pe-
riode hij is gedigitaliseerd. Met de cursor erboven staan geeft 
jaar en aantal kranten. 

Wat staat er in kranten

En wat is er voor genealogisch interessants voor ons te zien in 
kranten? 
Advertenties, ‘begeving’ van ambten, begroting gemeentes, 
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behalen van diploma’s, bemanning van schepen, boelgoed, 
buitenlands nieuws, burgerlijke stand, diversen, epidemieën, 
examenuitslagen, executoriale verkoop, extracten uit de Lloy-
d’s-lijsten, faillissementen, filmnieuws, gemengde berichten, 
gerechtelijke aankondigingen, geslaagd, gevonden en verlo-
ren voorwerpen, handels- en marktberichten, hoogstaange-
slagenen, ingezonden stukken, kameraanbod, kerknieuws, 
kunst- en wetenschappen, lijst loting nationale militie, marine 
en leger, meteorologische waarnemingen, militaire benoemin-
gen, nieuws (buitenlands, landelijk en regionaal), nieuws over 
boeken, nieuws uit de koloniën, ongevallen, openbare verkopin-
gen en verhuringen, oproep naar vermiste personen, personeel 
gevraagd, personen en feiten, plaatselijke berichten, raads-
verslagen, rampen, rechtszaken, Rijnvaart, schaken, scheeps-
berichten, schoolnieuws, signalementen (bv. van ontvluchte 
bedelaars), staten generaal (zittingen), te koop gevraagd, 
tentoonstellingen, transferlijsten, verkiezingen, verkopingen, 
verslagen van vergaderingen, weggelopen huisdieren, winke-
ladvertenties en nog veel meer.

Tip: Zet bij het zoeken in kranten het schermpercentage eens 
hoger. Rechtsonder op uw computer staat die (in Internet Ex-
plorer, meestal) op 100%. Met het pijltje kunt u die op (bijvoor-
beeld) 150% zetten. Bijgaande illustratie maakt dit, naar ik hoop, 
duidelijk. Beide aktes zijn even groot. Omdat rechts minder 
ruimte is, ziet u ook minder akte. Ergo: met een hoger percen-
tage heeft u meer akte. Meer “beeld in beeld” dus. In Firefox zet 
u het percentage hoger door op de drie boven elkaar geplaatste 
streepjes rechtsboven te klikken en dan op de plus te drukken.
U kunt de gehele collectie (dus kranten, tijdschriften en boeken) 
in één keer doorzoeken via Home (balk bovenin), na intikken 
zoekterm krijgt u dan de treffers per categorie.
Corrector Klaas wees me erop dat oude kranten (vooral buiten-
landse) soms een afwijkende manier van drukken hebben. De s 
lijkt dan veel op de tegenwoordige f. Bij zoeken zou u dan ver-
meldingen kunnen missen. Een  * of ?  op die plaats levert dan 
mogelijk nog iets op.

Tip: Ook jaren later werd er in kranten nog over bijzondere ge-
beurtenissen geschreven, zoals ik ontdekte bij een onderzoek 
naar een brand in 1754. Dit leverde mij nog meer waardevolle 
informatie. Het verdient dus aanbeveling om in kranten niet al-
leen in het betreffende jaar te zoeken, maar om uw zoekperiode 
uit te breiden. 
Nog meer te doorzoeken kranten staan op http://kranten-his-
torisch.startpagina.nl. Het startpunt voor honderden (zo niet 

duizenden) nieuwsbladen, gesorteerd per provincie in Neder-
land (oranje blokken) en buitenland (blauwe balkjes). Onder elk 
blok staat “meer kranten in”, wat, zoals verwacht mag worden, 
meer couranten geeft. De rode jaartallen geven aan over welke 
periode (of deel ervan) de krant is gedigitaliseerd. Hier vindt u 
ook plaatselijke bladen.

De plaatselijke kranten

Behalve in bovengenoemde link kunt u de plaatselijke bladen 
ook via startpagina’s per provincie oproepen: www.kranten 
(naamprovincie).startpagina.nl. Er zijn al veel plaatselijke bla-
den, die digitaal te doorzoeken zijn, deels staan ze niet in Delp-
her. Een voorbeeld: http://kranten-zuid-holland.startpagina.nl 
en http://kranten-groningen-drenthe.startpagina.nl.
Ik noem een paar willekeurige websites van plaatselijke kranten 
met hun adressen:
Op www.streekarchivariaat.nl kunt u (onder Kranten) zoeken in 
(onder andere) De Harderwijker, Overveluwsche Bladen, Reveil-
le, Zwolsch Nieuws- en Advertentieblad en De Vlam. Zoekterm 
invullen bij zoeken, eventueel periode aangeven en/of krant 
aanvinken. Onder Periodieken staan de kranten waarin de naam 
voorkomt en het aantal, rechts de treffers. 

Het Noord-Hollands archief (www.noord-hollandsarchief.nl) 
heeft enige Haarlemmer bladen op zijn site, die ook op http://
delpher.nl staan. Daarnaast zijn Bloemendaal’s Editie, De Eer-
ste Heemsteedsche Courant, Haarlemsch Advertentieblad, 
Weekblad Huis aan Huis, IJmuider Courant, De Zondagsbode, 
The Dutch Dickenslan en Ons Bloemendaal te doorzoeken. 
www.kranten.archiefalkmaar.nl geeft onder andere zoekmo-
gelijkheid op Weekblad Akersloot, Badbode voor Callant-
soog, Contact met de Egmonden, Heldersche Courant en 
kranten uit Wieringen en Schagen. Allemaal bladen die (nog) 
niet in Delpher zitten. Zoekterm invullen bij zoekopdracht 
geeft treffers en (na aanklikken) links de afbeelding van het 
gezochte. 

www.krantenbankzeeland.nl heeft kranten uit Breskens, Goes, 
Schoondijk, Domburg, Terneuzen, Yerseke, Tholen enz. Date-
ring, krant, zoekmethode, sortering en zoeken op één of meer-
dere woorden. Links op de site kunt u periodieken, periode en 
gerelateerd aangeven, in de middelste kolom staan de artikelen, 
rechts de afbeelding.
De IJsselbode is één van de kranten die te vinden is op  
www.woerden.courant.nu, het Digitale Krantenarchief - RHC 
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Rijnstreek en Lopikerwaard. Op de startsite een uitleg en over-
zicht van de periodieken die te doorzoeken zijn. Naam, plaats 
of gebeurtenis invullen, periode aangeven (indien u dat wilt) en 
zoeken geven in het scherm midden/boven. Gevonden item aan-
klikken geeft kleine afbeelding. Erop klikken geeft krant. Ande-
re kranten hierop zijn onder andere De Brug, Nieuwe Reeuwijk-
se Courant en Het Vrije Woord.
Op www.rhczuidoostutrecht.nl staan onder andere de Ame-
rongse Courant (1878-1929), Kaap (1905-2007) en Trefpunt 
(1965-1985). Totaal dertien kranten. 
Op www.hetutrechtsarchief.nl staat onder Kranten het 
Utrechts Nieuwsblad over de periode 1893-1967. Via de si-
tes van Het Streekarchief Rijnlands Midden en Streekarchief 
Midden-Holland (voorheen de Groene Hart Archieven) (www.
streekarchiefrijnlandsmidden.nl en www.samh.nl) kunt u zoeken 
in kranten uit dit gebied.

‘t Kleine Krantsje is van 1964-1997 uitgegeven door Fenno 
Schoustra. Hierin staat veel nieuws over Leeuwarden en oud 
Leeuwarders. Dit blad is te bereiken via www. gemeentearchief.
nl onder STAD. Op www.dekrantvantoen.nl kunt u veel kranten 
uit Noord Nederland doorzoeken, onder andere het Pekelder 
Streekblad, Ter Apeler Courant, Westerkwartier, Groninger Ge-
zinsbode en De Veendammer.

Tip: Mijn voorvader Eelke Murks was een arbeider, toch komt 
hij voor in de krant van 1788. Bij de verkoop van het huis waarin 
hij woont wordt hij genoemd als ‘bewoond door’. Ik vond drie de-
zelfde advertenties waarin hij genoemd werd. Zoeken in dezelf-
de periode met andere trefwoorden leverde nogmaals vijf tref-
fers op. Ergo: De indexmachine slaat wel eens een woord over.

Buitenlandse kranten

Ook is men begonnen met het scannen van buitenlandse kran-
ten en deels zijn deze digitaal te doorzoeken. 
De adressen vindt u op bovengenoemde startsite http://kran-
ten-historisch.startpagina.nl. Om een paar te noemen: Oosten-
rijkse kranten kunt u zien op www.anno.onb.ac.at. Dat zijn onder 
andere de Arbeiter Zeitung en de Wiener Zeitung (1703-2003), 
beide deels te doorzoeken. Italie heeft de Gazetta di Bologna 
(1645-1796) en La Stampa (1867-2005), Finland de Finsk Usikre-
vy en Suriname zijn K’ranti (1774-2007).
Klaas maakte me erop attent dat sommige buitenlandse kran-
ten vast zitten aan een abonnement.

Tot slot een opbergtip: op sommige sites kunt u afbeeldingen 
opslaan en/of wegschrijven. Is dit niet mogelijk dan kunt u met 
het knipprogramma van Windows een kader om het gewenste 
stuk van het scherm zetten (eerst knipsymbooltje aanklikken) 
en dit wegschrijven als jpg. Dit programma is te bereiken via Alle 
Programma’s, Bureau-Accesoires (vierde item). Met de rech-
termuisknop naar Aan het menu Start vastmaken en hij staat 
voortaan op uw balk.

Een zoekvoorbeeld met verrassende uitkomsten 
over mijn opa Atze Jetzes Veldhuis.

Met dit zoekvoorbeeld wil ik aantonen dat het op basis van be-
richten uit de Leeuwarder Courant (hoofdblad van Friesland, 
L.C.) en uit het Nieuwsblad van Friesland (Hepkema’s courant) 
via de link van de Koninklijke Bibliotheek, soms mogelijk is om 
een goed beeld te schetsen van een persoon. Hier van mijn pake 
(opa) Atze Jetzes Veldhuis. Sommige items komen diverse ke-
ren voor en omwille van de leesbaarheid maakte ik een selectie. 
Ik zocht op voornaam en voorletter, in combinatie met de ach-
ternaam Veldhuis met een d en met een t. Uiteraard had ik de 
zoekterm tussen aanhalingstekens geplaatst. Later ontdekte ik 
dat het eenvoudiger was geweest door met een * in de achter-
naam te zoeken, dus op Vel*huis. 
Atze Jetzes Veldhuis werd twee maal weduwnaar, trouwde 
drie keer en volgens de familieoverlevering stond hij altijd 
vroeg op en ging vroeg naar bed, dus tijd voor hobby’s had hij 
niet. Uit de kranten komt echter een veel persoonlijker beeld 
van deze man naar voren, nl. een man met, naar nu blijkt, een 
actief sociaal leven.
 

Atze uit de kranten

1907, op 11 mei, zet pleegzoon Atze, ter gelegenheid van het 
25-jarig huwelijk van Wiebren van Stralen & Lutsche Sijtsema, 
een advertentie in de krant. Hij woont in Blokzijl.
1909, op 16 augustus vraagt Atze Veldhuis uit Hemelum een 
huishoudster omdat zijn echtgenote ziek is, het is een klein ge-
zin.
1910, 3 september, de ‘diepbedroefde echtgenoot’ zet een over-
lijdensadvertentie voor zijn ‘innig geliefde echtgenoote’ Evertje 
Geugjens de With. Ook namens haar broers en zusters.
Al een week later zet hij een advertentie waarin hij een huis-
houdster vraagt die spoedig in dienst kan treden. Ze moet zich 
persoonlijk bij hem in Hemelum melden.
1912: Het voltrokken huwelijk tussen Atze, wed. Evertje de Wit 
en Jacoba is ook in de krant geplaatst.
De aankondiging van de geboorte van zoon Jetze wordt aange-
kondigd in de krant van 14 november 1912 (‘Heden werden wij 
verblijd door de geboorte van een welgeschapen zoon’, gebo-
ren de 6e), op 26 april 1917 staat de geboorteadvertentie van 
zoon Douwe Sijbren (‘geven kennis van de geboorte, geboren 25 
april’).
In de courant van 13 maart 1912 wordt een tweede botermaker 
bij de coöperatieve stoomzuivelfabriek in Wommels gevraagd, 
het loon is 11 gulden per week. Op 10 augustus 1912 wordt Atze 
Velthuis benoemd. Op de voordracht stonden ook de heren E. 
Ruardi uit Hijlaard en S. Wijnia uit Leeuwarden.
Voor het examen ‘vanwege den Algemeenen Nederlandschen 
Zuivelbond’ slaagt A. Veldhuis uit Oosthem op 14 mei 1914.

‘Na een genoeglijke echtvereniging van ruim 21 jaar overleed 
onze geliefde echtgenoote en zorgdragende moeder Jacoba 
Dijkstra’ staat op 7 augustus 1933 in de overlijdensadvertentie. 
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En weer wordt er een huishoudster gevraagd, waarvan de ad-
vertentie op 9 augustus wordt geplaatst. Deze keer is de eis 
dat de kandidaat van middelbare leeftijd moet zijn, Ned. Her-
vormd en per zo spoedig mogelijk kan komen.
In de Hepkema van 17 januari 1938 plaatst de ‘diepbedroefde 
pleegzoon’ A. Veldhuis, ook namens zijn echtgenote en kinde-
ren, een advertentie na het overlijden van zijn ‘zeer geliefde 
Pleegmoeder’ Lutsche J. Sijtsema, sinds 1928 wed. van W.A. 
van Stralen.

Dat Atze allesbehalve een rustig leven had blijkt uit de vele 
bestuurlijke functies die hij in zijn leven vervulde. Dat was on-
der andere van 24 januari 1929 tot 17 januari 1934 bestuurslid 
van de Begrafenisvereniging ‘De laatste eer’ in Wommels. In 
1936 is Veldhuis weer bij de vereniging actief, op 18 januari 
1939 komt de heer H. bij de Weg voor Velthuis in de plaats. 
Verder stond Atze in 1931 (krant 21 maart) op een 7e plaats 
voor de raadsverkiezingen van de Christelijk Historische 
Kiesvereniging. 
Op 8 oktober komt hij in de Raad van Hennaarderadeel, waar 
hij benoemd wordt in plaats van de overleden heer D.H. Twer-
da. Hij bedankt overigens, kunnen we in de courant van de vol-
gende dag lezen, voor de functie. 
In de krant van 27 november 1939 lezen we dat A. Veldhuis, sa-
men met K. Bijlsma en W. de Jager, werd herkozen in het kies-
college van de Ned. Herv. Kerk in Wommels.

Op 25 april 1940 komt A. Veldhuis in het bestuur van de Ned. 
Herv. Evangelisatievereeniging Wommels-Hijdaard.
Op 8 februari 1941 is er een vergadering van de Ned. Chr. Land-
arbeidersbond onder leiding van de heer A. Veldhuis. Het le-
dental is met “5 teruggelopen en staat thans op 30.”
Verder deed Atze diverse keren mee aan tentoonstellingen 
van pluimvee, waar ook prijzen werden behaald. De tweede 
prijs was onder andere in 1922 voor een Friesche kip, een ko-
nijn levert hem in 1926 een derde prijs op.
Bij het feit dat het op 21 april 1943 vijftig jaar geleden is dat de 
eerste melk werd aangevoerd aan de C.Z. in Wommels voerden 
diverse sprekers van deze zuivelfabriek het woord. Dat waren 
voorzitter H.J. Bootsma, J. Pagels, L. Rosier, A. Veldhuis, H. b.d. 
Weg en beheerder P. Anema. Ook het woord voeren deed Veld-
huis onder meer bij het overlijden van de oud-gemeenteont-
vanger F. Robijn in 1938 en bij het afscheid van boekhouder J. 
Timmer op 12 augustus van dat jaar.
Een afbeelding van Atze Veldhuis en zijn collega’s staat in de 
Leeuwarder Courant van 8 mei 1976 in het artikel Zuivelmen-
sen uit Wommels in 1926. Een artikeltje met een foto van het 
voltallige personeel, met de namen van alle mannen.

Eindconclusie: 

Zoeken in kranten leverde een completer beeld op van mijn 
grootvader dan ik voorheen voor mogelijk hield.

Dankwoord
Opgeschreven met dank aan Delpher.nl, die snel antwoord gaf op de door 

mij gestelde vragen. Een Demo, zoals die in kranten.kb zat is momenteel 

nog niet beschikbaar, voor vragen (en antwoorden) verwijzen ze naar 

Over Delpher (onderaan op de site). Daar kunt u vinden wat er is inge-

voerd (alfabetische pdf), staat vraag en antwoord, vindt u partners enz. 

Uiteraard dank ik ook de correctoren Klaas Bijsterveld, Henk Hartog en 

Johan Taal voor hun bijdragen.

Antonia Veldhuis

1. Atze in de melkfabriek van Wommels. 3. De echtgenotes van Atze: Evertje de Wit, Jacoba Dijkstra en Klaske Moerman.

2. In 1946, op 16 november, neemt 1e botermaker A. Veldhuis afscheid 
van de Coöp. Zuivelfabriek in Wommels wegens het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd. Hem werd een enveloppe met inhoud en een 
leunstoel aangeboden.
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Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger ver-
schenen nummers, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de 
Dienst Bestellingen, p/a Postbus 26, 1380AA Weesp, of per e-mail via 
info@ngv.nl  (onder vermelding van de volledige referentie). De aan-
maak van fotokopieën kan aan beperkingen onderhevig zijn. Tijdschrif-
ten worden niet uitgeleend.
De hier gepresenteerde rubriek tijdschrift en is verzorgd door het VC 
team Tijdschrift en, bestaande uit: Jos Kaldenbach (Duitsland, Oosten-
rijk, Zwitserland, Groot-Britt annië, Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Aus-
tralië, Nieuw-Zeeland,) Bert Kamp (België, Luxemburg, Frankrijk, Italië), 
Han Hilders (werkvoorbereiding) en Rob Dix (Nederland, Scandinavië en 
coördinator).

Enkele gebruikte afk ortingen: 

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

Tijdschrift en

Nederland
Alkmadders, jg. 30, 2013 nr. 124. F. van Rijn: ‘Gelukkigste jaren 
aan het Westeinde’ [interview oud-PTT’er Leen Onderwater]; J. 

van der Meer: Op bezoek 
bij het Streekarchief; T. 
van Velzen: Liefde voor 
Harmonie: 125 jaar feest 
in de Veen; J. Beenak-
ker: Priester Hendrik: de 
eerste Nederlandse wa-
termanager [bewerking 
oudere publicatie].
  Idem, 2014 nr. 125. F. 
van Rijn: Nooit meer 
weggegaan uit de Veen 
[oud-onderwijzer Flip 
Keulemans]; A. Bakker: 
Een Duitse linie door Al-
kemade [oorlogstijd]; Sj. 

Bouwmeester: Indiëgangers 1945-1950 (2); J. Huigsloot: Fa-
milie Huigsloot uit Alkemade. Een geslacht gebouwd op bier 
[herkomst naam: toponym, 1673, verhalend]; H. van der Wereld: 
‘Geverfde rijdende doodskisten’. Hoe Maarse en Kroon de Rijn- 
en Veenstreek ontsloten.

Amstelodamum, jg. 101, 2014-1. T. de Paepe: ‘Een heerlijk to-
neel’. De Amsterdamse Schouwburg (1637-1774): een zoek-
tocht naar het ideale theater; M. de Kreek: Verslag symposium 
Online Herinneringen Vangen en een toekomstschets van de 
online buurtgeheugens in Amsterdam; B. van de Roemer: ‘En 
dit is nog niet alles’. Het jubeljaar Amsterdam 2013; D. Velez de 
la Hoz: Meer dan een reuzenslogan. Cultuur en citymarketing 
in Amsterdam.

Aold Hoksebarge, jg. 46, 2013-4. C. Waijerdink-Mentink: Pro-
minenten  bij jubileum dokter Prins; H. Slotman: Familie Steg
gink van de winkel in de Oostenstraat; F. Leferink: Mijmeringen 
over de R.K. Jongensschool; F. de Lugt:  Mijn geboortehuis: ‘De 
woning achter de kapperszaak was bijzonder klein’; G.P. Wes: 
Genealogie het geslacht Bonnes [boekbespreking].

  Idem, 2013-5. N. Spit: Perfecte Landcarte van Overijssel in 
museum van Rostock; C. Weijerdink-Mentink: Van onderrich-
ter tot hermandad. De politie in Haaksbergen door de eeuwen 
heen (1); G. Wes: Genealogie Ter Braak [boekbespreking, 2 dln., 
oudste: ca. 1550 in Brammelo].
  Idem, 2014-1. E. Ooink, F. de Lugt: ‘Zo’n vol weiland vergeet je 
nooit’. Broer en zus ooggetuigen razzia’s slavenweide [Lansink, 
Schulten, Jordaan, van Loevezijn, Lucas]; Herinneringen van 
Herman van der Horst: Bevrijding in zomerhuis in Buurse; H. 
Slotman: ‘Roots’ in Haaksbergen [Shaltiel, de Jong]; F. de Lugt: 
Het geboortehuis van Harry Winkelman.

Archievenblad, jg. 117, 2013-9. G.-J. de Graaf, R. Spork: Op weg 
naar Archief 2020 [digitale duurzaamheid]; G. Beentjes: Digi-
talisering van archieven: krijgt de gebruiker een goed beeld?; 
J. Kemp: Digitaliseren en de rol van de restaurator; F. Tuinstra: 
Gesignaleerd: nadere toegangen achter het betaalslot; Y. Bos-
Rops: De Zaak en geldzaken [schenking van archiefmateriaal 
kan leiden tot belastingaft rek].
  Idem, 2013-10. L. Balk, F. van Dijk: De inventarisatie van 
VOC-archieven in Jakarta; H.E. Niemeijer: Republiek Indonesië 
zet VOC-archieven online; N. Vriend: Over het traceren van ar-
chival events in de VOC-archieven; Ch. Jeurgens: Een indirecte 
archiefrelatie tussen Nederland en Formosa; S. van der Wou-
de: Sontt olregisters online beschikbaar; P. Moree, D.J. Tang: 
Buitgemaakte Nederlandse zeepost in een Engels archief; F. 
Smeets: Het BeNeDeLim-convent: grenzeloze collegialiteit; 
H. Duits: Zaaien en oogsten in het Surinaamse archiefwezen.
  Idem, 2014-1. De voorgenomen fusie tussen KVAN en Brain: 
praktisch of principieel, rekkelijk of precies?; E. van den Bent: 
De buitenwereld moet blind op ons onafh ankelijk en onpartij-
dig vakmanschap kunnen vertrouwen; C. van Beers: Hoe ge-
liefd zijn familiearchieven?
  Idem, 2014-2. R. Yap: Big data x big archives = great opportu-
nities [naast bedreigingen voor raadpleging archiefmateriaal 
ook kansen]; N. Vriend: Noodlott ig verliefd op oude archief-
stukken [boek van Steffi  e van den Oord over Nijmeegs straf-
dossier uit 1713]; R. Bisscheroux: Archieven, culturele instellin-
gen en e-cultuur [de digitaliseringsparadox].
  Idem, 2014-3. N. Vriend: Van schenking tot veiling: wat is de 
waarde van archiefstukken?; R. Spork: Het toekomstplan van 
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het Nationaal Archief; E. Bos: Gij zult niet delen! Gevolgen voor 
de identiteit van een object als systeem bij duplicatie.

Bijdragen en Mededelingen Gelre, 2013 nr. 104. E. de Jonge: 
De wolf in de Veluwse samenleving; K. Brussen: ‘Ik tracht naar 
hoger’ Adolf van Egmond (1438-1477): gevangen tussen Gelre 
en Bourgondië [geschiedkundige beschouwing]; J. Kuys: Een 
zaak voor de hertog en zijn raden [ontvoering van een jonge 
non uit het clarissenklooster te Wamel]; H. Bots: Hugenoten 
in Gelderland in de periode rond de herroeping van het Edict 
van Nantes; Th.H. von der Dunk: Twee Amsterdamse bouw-
meesters aan de slag voor het kwartier van Zutphen [kleine rel 
rond de Broerenkerk met Jan Jacobsz Bolten (1738-na 1811) en 
Teunis Witt enberg (1741-1816)]; W. Frijhoff : Een Hatt emer van 
wereldfaam: Herman Willem Daendels en de vernieuwing van 
Nederland; S. Worms: ‘Musserts kinderen’. De NSB-kinderko-
lonies Westerhelling en Oosterhelling; I. van der Hoeven, M. 
Schrover: Een zorgzame of bemoeizuchtige werkgever? De 
AKU en haar Italianen.

Bolswards Historie, jg. 3, 2013-5. J. Keuvelaar: Lycklama à Nije
holt, een familie van pommeranten [historie]; D. Bosma-Faber: 

Papier, pen, potlood en 
penselen, onmisbare at-
tributen van illustrator 
Jaap Kramer [*1936]; P. 
Mulder: 115 jaar heren-
kleding naar maat op de 
Rijkstraat [van der Werf, 
van der Meulen, Wijnia]; 
idem: Bij het jubileum van 
wasserij ‘Florence’ (1913-
2013) [Mulder, Dijkstra, 
McCarthy]; P. Mulder: En 
toen was der gas in Bols-
ward [Breunissen Troost, 
Peters]; idem: Mijmerin-
gen over het oude Bols-

ward; O. van der Meer: Caspar di Robles en de platt egrond van 
Bolsward.
  Idem, 2014-6. J. Keuvelaar: Lycklama a Nijeholt, een familie 
van pommeranten (II); idem: Het ‘onderhouden’ van de wezen 
[begripsbepaling, inkomsten, uitbesteding, etc.]; idem: Meer 
dan de zorg voor wezen [maatschappelijke kant]; D. Bosma-Fa-
ber: Persoonlijke banden met het Weeshuis; S. ten Hoeve: Jan 
van Nijs (1724-1780) steen- en beeldhouwer  in Bolsward; J. 
Dijkstra: Gymnastiekvereniging Lycurgus grondlegger van 
sport in Bolsward; O. van der Meer: Bolsward, van oorsprong 
naar stad; P. Mulder: Bolsward tijdens de Eerste Wereldoor-
log [Belgische vluchtelingen; van den Oever, Daems];idem: De 
eerste Ford-garage van Noord-Nederland stond in Bolsward 
[familiebedrijf Van der Werff , 3 gen.]. 

Caert Thresoor, jg. 33, 2014-1. F. Ormeling: Louis Raemaekers 
Gekkenhuis. Een Satirieke Kaart van Europa uit 1914; W. van 

Wijk: Zestiende-eeuwse reuzenkaart van de Zuid-Hollandse 
Waard geeft  iets van zijn geheimen prijs; H. Kok: Vervalste 
oude kaarten uit Istanbul; B. Wouda: Dieptelijnen uitgediept. 
Kartograaf Pierre Ancelin, uitvinder van het stelsel van diep-
telijnen; H. Masselink-Duits: Kaartencollecties in Nederland: 
Streekarchief Gooi en Vechtstreek; Besprekingen: F. Scholten: 
Offi  cieren zett en Nederland op de kaart. Over de cartografi e 
in Nederland vanaf 1795 door Nederlandse offi  cieren, door 
Frits Irrgang; E. Walsmit: De Atlas der Nederlanden: Kaarten 
van de Republiek en het prille Koninkrijk met Belgiën en Colo-
niën, door Jan Werner.

Cronicke, jg. 14, 2014-1 (nr. 27). J. Kempeneers: De Post op Sint 
Philipsland [brievengaarders, bestellers, centralisten, een 
postmeester en kantoorhouders; Kunst, van Elsäcker, van der 
Dussen, Kaashoek, Quist]; W. Luijks: Oud-Vossemeer met zijn 
St. Joannes de Doperkerk; A. Kuiper, F. van den Kieboom: Het 
archief van de voormalige gemeente Sint Philipsland; J. & J-W. 
Kempeneers: Sint Philipsland en 200 jaar Koninkrijk der Ne-
derlanden [del Campo gen. Camp].

Drents Genealogisch Jaarboek, 2013. D. Swarts: De verbroken 
trouwbeloft en van Jan Alberts Bolding [(1709-1789), verloop 

rechtszaak in 1768 aan-
gespannen door Geesje 
Jans uit Rolde; beperkte 
kwst. 3 gen.]; H. Berg: 
Mysterie van twee oude 
foto’s. Na 30 jaar op-
gelost en een link naar 
Veenhuizen [met paren-
teel; Berg, Boswijk, Kiel]; 
H. Homan Free: Genealo-
gie Meijering te Eext (2) 
[verv., gen. VIh-IXn; Men
sing, Maathuis, Boelens, 
Tebing, Jobing]; idem: 
De families Meijering te 
Gasselte [2 afzonderlij-

ke families, 7 gen., 1610-1940; Hachting, Schuiling, Tijns, Aling, 
Hamming, Tebing, Tjassens]; idem: Een incestueuze relatie te 
Gasteren [onderzoek door Etstoel 1752; genealogie Kors, 3 gen. 
1695-1878]; J. Nieuwenhuis: De ontwikkeling van Lheebroek 
1612-1858 [ontwikkeling van de es geschetst aan de hand van 
grondschatt ingen, kadaster en topografi e; Bloemberg, Ties-
sing, Pranning, Barynck, Garminge; met genealogisch schema 
7 gen.]; C. de Graaf: Twee keer overleden [Willem Smits, *Sleen 
1862, aangift e overlijden in 1894 en 1932, zeer uitgebreid bron-
nenonderzoek]. Met register.

Dwars Op, jg. 16, 2013 nr. 49. E. van der Hoeven: Onafh ankelijk-
heidsfeesten  in 1813-2013; A. van der Ree: Herinneringen aan 
Voorhout 1962; M.M.C. Van Buul: De klas van ... R.K. Meisjes-
school St. Agnes 1964-1970; idem: De zaal van Jo en Jan Kraak
man [parochiehuis]; idem: Dijsselbloem: brood- en banketbak-
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kers; E. van der Hoeven: Drankprobleem [Jan Hendrik Bakker, 
1796-1858]; K. den Elzen: Gemeenteveldwachter in Voorhout 
Willem David Theodorus van Werkhoven [1890-1974; met 
kwst. 16 kwn.; –, Kraanen, uit den Bogaard, Runhout]. 

Geestgronden, jg. 20, 2013-4. M. Duinmeijer: De Hoevekerk 
90 jaar [Saulenn, arch. Stuyt]; C. Kager: De manufacturen-

winkel van de weduwe 
Zwart [voorloper van 
Dorresteijn]; J. Hof: 
Vorstelijke nazaten van 
Jan II van Egmont (3) 
[incl. uitvouwblad met 6 
afstammingslijnen van 
Koning Willem-Alexan-
der]; J. Veenhuysen: De 
oude begraafplaats bij 
de slotkapel [geschie-
denis, namen en bijzon-
derheden]; B. Smit: En-
gel Blik.

Gens Germana, jg. 39, 2013-4. J. van Leeuwen: Verslag van een 
avontuurlijke reis [Johan Peters 1742-1809), van Frederikstad 
naar Amsterdam vermoedelijk 1764]; J. Kaldenbach: Biblio-
theekschatt en XXXII; G. Laurentius: Wie waren de ouders van 
Petrus Laurentius [vondeling, ged. Emmerich 1797; met sche-
ma’s]; A. Rösler: Familienforschung in Schlesien.
  Idem, 2014-1. J. Kaldenbach: VOC-dienaar Franz Joseph Kapf 
op de Kaap en Java [(1759-1791), verhalen uit brieven]; H.J.D. 
Krikke: Edzard Eekhoff , 25 jaar boekhandelaar in Emden (D) 
[(1766-1833); van Jindelt, Mebius].

‘sGravendeel door de eeuwen heen, jg. 20, 2014-1. A. Mol: Het 
portret van ... Pieter Teunis Mol [1911-1956]; D.W. Gravendeel: 
Een nieuwe straat en een plankpad [Quartel, Cuijp, Hiesvelt, 
Snijder]; Janus Lankhuijzen vertelt [over de watersnoodramp]; 
Klaas Veerman vertelt (2); H. Aardoorn: Vernieling door hang-
groepjongeren op 9 mei 1633; L.P. van Kessel: De familie Kra
nendonk, Cranendon(c)k wordt in een genealogisch zonnetje 
gezet [sinds 1580; presentatie onderzoek]; R. de Grauw-Schou-
wenburg: Schenkeldijk 123 [Huisman].

Die Haghe, jaarboek 2013. Th. Wijsenbeek-Olthuis (†): Winkels 
in Den Haag, 1575-1795; J. Schnitzeler: Risicomijdende regenten 
of wereldwijde investeerders [met lijst 63 onderzochte perso-
nen met beroep, status en vermogen]; A. Peele, M. Herben: Op 
zoek naar de dief. Diefstal van gordijnen van het ledikant van 
de Pruisische koning Frederik II in het Oude Hof te Den Haag 
[Nelemann, Brasser, Deufel; met lijst bewoners Oude Hof en 
van gezanten]; H. van Eijk: De voormalige boerderij Berg en Dal 
in de Bosjes van Pex [de Cock, Diert, Rimmelzwaan]; H. Klomp: 
Jan Rudolf Frederik Nievergeld, onvermoeibare industrieel 
[1826-1898, veelzijdige, middennegentiende-eeuwse, Haagse 

ondernemer; familie afk . uit Zwitserland, 4 gen.]; R. van Lit: ‘De 
voorledene tijd keert nimmer weder’ [verdwenen en terugge-
keerde zonnewijzer]; S. van Lochem-van der Wel: Monument 
uit de Koude Oorlog [Korps Luchtwachtdienst en de lucht-
wachtt oren aan het Zwarte Pad in Scheveningen]; R. Boosman: 
Overleden Hagenaars in 2012; M. Schenk: Nieuwe Haagse ar-
chieven in 2012.

Heemkunde Hatt em, 2014 nr. 138. M.D.J. Klomp: Archeologisch 
onderzoek op Assenrade; A. Luesink, E. Andeweg: Eleonora: 
een krachtige vrouw [Eleonora van Engeland (1318-1355), e.v. 
Reinoud II van Gelre, relatie met Hatt em]; G. Kouwenhoven: De 
‘omkeer van zaken’ eind 1813, begin 1814 (1) [Kozakken verjagen 
de Fransen]; T. Eghuizen: Herinneringen van tachtig jaar gele-
den [schooltijd van Willempje Roseboom-van Enk (1915-2011); 
R. Katgert: De levensloop van mevrouw M.H. Nijlunsing-Muller 
[*1914 te Bellingwolde, lerares te Hatt em]; Kerstkaart bracht 
hen bij elkaar [Pools-Oekrainse familie in Nederland en Ame-
rika, 1960; van der Linden-Klotkowska]; G. Kouwenhoven: De 
eerste Oranje in Hatt em [René van Chalon, 1543/44]. 

De Historie (Ankeveen e.o.), jg. 30, 2014-1. H. Mous: Een zuinige 
zeeheld in ‘s-Graveland. Tromps huis door de Fransen verbrand 
(1672-1673) [Cornelis Tromp en zijn vrouw vonden het losgeld 
om brandstichting en plundering te voorkomen te hoog; de Pe-
tersen, Irgens]; J.P. Hinrichs: De doop van Jacob van Ruisdael 
in Ankeveen; W. Fecken: Het einde van het College van Hoof-
dingelanden. 

Historisch Purmerend, 2014 nr. 39. S. Besseling: Portret van 
Margaretha Riccen in museum in Antwerpen [(1631-1685), 

behoorde tot het patri-
ciaat van Purmerend, x 
Adriaan van Bredehof]; 
J. Olsen: Bierbott elarij 
en limonadefabriek van 
M. van der Woude [fa-
miliebedrijf]; J. Dekkers: 
Unieke foto’s en prach-
tige aquarellen [Oud]; 
R. Luiks: Optometrist 
Bert Koopman: ‘Ik wilde 
eigenlijk naar de zee-
vaartschool’ [fam. Koop
man, exm. Klijn, 3 gen.]; F. 
Bruinsel e.a.: De Juliana-
straat en haar bewoners 

in de jaren dertig; J. van Kuler: Portret van Cornelis Kuijper en 
Lijsbet van Zalinge [(1834-1914) resp. (1835-1923)]; B. Vlak-
Mol: Kocken – vier generaties makelaars sinds 1932 [uit Huis-
seling (N-Br)]; B. de Lange: Boter, kaas en eieren in Purmerend 
(1) [stadsgeschiedenis 17e-20e eeuw]; K. Bandt: Belevenissen 
in oorlogstijd van een tienjarige jongen; F. de Vries: Spelen en 
werken op de Purmerweg; J. Olsen: Patronaatsgebouw viert 
100-jarig bestaan; S. van den Berg: Een link naar Jac. Jongert 
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[(1883-1942), tekenaar van muurschilderingen en reclames].
Historische Kring Eemnes, jg. 35, 2013-4. M. Majoor: Kraam-
vrouwenkoorts in Eemnes [eind 1878/begin 1879, fout van 
huisarts; bijzonderheden overleden vrouwen]; H. van Hees: In-
terview met Mien Elders-Jonkman [laatste boerin aan de Wak-
kerendijk te Eemnes]; idem: De barre winter van 1962-1963 
[huisarts K.R.D. Smit, Klaasje van Essen-Boshuis].
  Idem, 2014-1. J. Delfgou: Interview met Jos Eggenkamp-De 
Bruijn; J. Groeneveld: Juf Koelewijn en de Protestants Chris-
telijke Kleuterschool; Persoonlijke herinnering aan de barre 
winter van 1963 [7 interviews]; H. van Hees: Nieuwe Eemnesser 
straatnamen [gaat uit van oude Eemnesser familienamen die 
in 1811 al voorkwamen tot heden, chronologische lijst met 37 
namen en datum eerste voorkomen].

Historische Kring Laren, jg. 32, 2013 nr. 126. A. Kos: Erfgooiers 
en hun gemene gronden (4): het 1474-argument; Burgerlijke 
Stand en naamrecht; B. Snelder: Mijn oude buurt: het Ooste-
rend; G. Meulenkamp: De Larense Steenhouwerij [Kuijer]; M. 
van der Schaal: Suze Robertson 1855-1922 [kunstschilderes].
  Idem, 2014 nr. 127. M. van der Schaal: Muziekhandel Schoe-
maker & Zn; A.F. Bruggeling: Ik mis De Bel en Laren nog elke 
dag; H. Schaapherder: Een monumentale broedplaats [boer-
derij fam. Van Ruitenbeek]; M. van der Schaal: Lion Schulman 
1851-1943 [kunstschilder]; A. Kos: Erfgooiers en hun gemene 
gronden (5): Veeboeren versus schaapherders; A. Cruysheer, 
J.-B. Pijpers: 40 jaar en 1200 ontwerpen verder [architect J.P. 
Roselaar]; B. Snelder: Herinneringen van de dierenarts.

Holland, Historisch tijdschrift , jg. 46, 2014-1. Themanummer 
Slavernij in Holland. V. Smeulders, O. ten Hove: Van Elisabeth 
Samson tot jonkheer Cornelis Ascianus van Sypesteyn [op-
merkelijke verbanden tussen Den Haag en slavernij]; P. Knevel: 
Wij slaven. Anti-koloniaal meesterwerk van Anton de Kom; R. 
Woortman, A. Boots: Biografi e Anton de Kom; A. Diem: My cell 
is my castle. Variaties op kloosterlijke huiselijkheid, 5de-9de 
eeuw; A. van der Zee: Gravinnen, kamerheren en hun slaven. 
Een wandeling langs Haags slavernijverleden. 

It Beaken, jg. 75, 2013-1/2. B. de Vries: Het familiearchief Van 
Eysinga-Vegilin van Claerbergen [omvangrijk en oud archief; 

16e-20e eeuw; bevat 
ook verloren gegane 
stukken van belang voor 
Friesland]; S. Groenveld: 
Philip Ernst Vegelin 
van Claerbergen (1613-
1693). Secretaris, hof-
meester en raadsheer 
in dienst van de vorsten 
van Nassau-Dietz; R. 
Mulder-Radetzky: Het 
familiearchief Van Ey-
singa-Vegilin van Claer-
bergen als rijke bron 

voor beeldmateriaal over huizen en tuinen van de Friese adel; 
E. Ketelaar: Ten dienste van ons geslacht. Familiearchieven 
als erfgoed in Florence, Engeland en de Republiek, van Re-
naissance tot Gouden Eeuw. 
  Idem, 2013-3/4. J.D.T.H. Wassenaar: Het Fries Godgeleerd 
Gezelschap 1838-2013; E. Noort: In de smederij van het geloof. 
Over het omgaan met bronnen en tradities in de 21e eeuw; L.H. 
Westra: De hitt e van de smidse: joden, kerkvaders en Lollu-
mers als leidslieden op de zoektocht naar een bijbels geloof 
[reactie op Ed Noort]; G.J.N. de Korte: De toekomst van chris-
telijk geloof en theologie in Nederland. Een rooms-katholieke 
visie; H. Jansen: Theologie in het publieke domein: een pleidooi 
voor wilde ganzen; H.P. de Roest: In de werkplaats van de ge-
meente. De toekomst van de theologie in een tijd van nieuwe 
missionaire creativiteit.

Jaarboek Vereniging Heemkunde Ootmarsum, jg. 31, 2014. 
B. Velthuis: De kajott ers van Ootmarsum [historie]; M. Hekke: 
Veelzijdig kunstenaar Piet Kleinschmit; H. Eweg: Huize Manna 
[Almelosestraat, historie; Heupink]; H. Borrenbergs: 25 jaar in  
Ootmarsum. Op het mooiste plekje en ... de mooiste baan van 
Twente!; G. Broekhuis: Enkele posten uit het Kerkeboek (1540-
1615); G. Westgeest: Bekend! Maar wie kent ze? [de familie van 
de H. Maria, o.a. Simon en Judas, de patroonheiligen van de 
kerk in Ootmarsum]; R. Meijer: De Oranjes in het Drostenhuis 
[schilderijen]; G. Broekhuis: De laatste schoester van Ootmar-
sum [Willem Janse]; H. ter Horst: Mijn beeldhouwwerk in Oot-
marsum [jeugdherinneringen]; B. Velthuis: Gemeentesecretaris 
H.G.J. Lohuis. Een markante Siepel uit het nabije verleden [1911-
1986]; A.H. Temmink: De langstlopende artsenpraktijk in Oot-
marsum [sinds 17e eeuw; Meijer, Holst, Pool, Wildrik, Schöningh 
(meerdere generaties, sinds 1742), Bruggencate].

Johanniternieuws, jg. 64, 2013 nr. 253. E. Versélewel de Witt  Ha-
mer-Zwaan: Vraaggesprek met Pavien Beelaerts van Blokland; 
T. Versélewel de Witt  Hamer: De Johanni(e)ter Orde in Neder-
land (18): Commanderij Harmelen [schenking van Herman van 
Woerden 1295; Taets, Vasterd, Stelle, van der Hoog, Quint].
  Idem, 2014 nr. 254. E. Verselewel de Witt  Hamer-Zwaan: Vraag-
gesprek met Anna Melissant-van de Poll; C. van Beijma thoe 
Kingma: De Johanniter Orde en haar leden; T. Verselewel de 
Witt  Hamer: De Johanniter Orde in Nederland (19): Commande-
rijen Ingen en Buren [van Duven, Barck]; E. Kalsbeek-Schimmel-
penninck van der Oije: Wat zit er achter de iconen?

Kringblad Historische Kring Bemmel, jg. 24, 2014-1. A. Stuart: 
Van Huus Uut [blad voor de jongens in Indië en uitgegeven vanaf 
1947-1950]; J. Buurman: Met een klomp in de dijk [over de ‘dreug-
makerij’]; R. Haegens: Ondernemersfamilie Van Appeldoorn 
[rectifi catie en verv.]; B. Elmers: Voorouders van de Bemmelse 
familie Van Appeldoorn; R. Haegens: Leo Reijnen: paardenman 
en handelaar; G. Bouwman: Thema-avond ‘Van Schaakbord tot 
Stamboom’ [vergelijking velden schaakbord met kwst.].
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Het KrommeRijngebied, jg. 48, 2014-1. A. van Bemmel: Vijf 
eeuwen oud Poortboek van de stad Wijk is (nog) in Utrecht; D. 
Verhoef: Huwelijken van Krommerijners voor 1650 in Utrecht. 
De betekenis van Utrechtste bronnen voor genealogisch on-
derzoek in het Kromme-Rijngebied (Deel 2. Huwelijken 1616-
1624). 

Krommenieër Kroniek, 2014 nr. 73. J. Schots: Krommenie 
en de medische zorg [chirurgijns: van Hal, Schreuder, Arink, 
Bon, Zelverlder; geneesheren: Witt op Koning, van Leijden, 
de Goeje, Collard]; C. Tuijn: Over namen (3); L. Groen: Reactie 
op tegeltableau ‘Krommeniedijk’ op Java [Krijgsman, Luijt]; J. 
van der Weide: Het huis ‘Eendracht’ op het Mad te Kromme-
nie; L. Groen: ‘Krommeny Fecit’. Een Hollandse schilder aan 
het Mecklenburgse Hof [Cornelis Krommeny, *ca. 1535-1599, 
schilder van de zg. ‘Greifenstammbaum’]; W. Esman: Openbaar 
lager onderwijs in de 19e eeuw (1).

Kroniek (Amersfoort), jg. 16, 2014-1. B. van Ravenhorst: Eer-
ste struikelstenen worden dit najaar geplaatst [namen en 
gezichten erbij gekregen; den Ouden, Vieijra, Frenkel, B. de 
Groot-Nooitrust]; C. Biezeveld: Maria Karstens, tekenares van 
het ‘foute’ kamp; A. Boersma: Een Amersfoortse schilderes: 
Alida Withoos en haar bloemstukken [17e eeuw]; R. Hulst: Ta-
baksschuren langs de Hogeweg [drie verschillende bouwvor-
men gevonden]; A. van der Glas: Een schoon straatje bij het 
knekelhuis [Windsteeg].

Kroniek (Graft -De Rijp en Schermer), jg. 31, 2014-1. L. den En-
gelse: De Drie Gebroeders [zilveren tabaksdoos uit 1836 met 
afb eelding van deze houtzaagmolen; historie]; H. Keuning: Oor-
logsslachtoff ers [Kuin]; E. Roele-Wiedijk: Dorpsfi guren [Zwar-
te Dirk Koning (1905-1986)]; Weten uw kleinkinderen straks  
nog hoe uw grootouders er uit zagen? [collectie afb eeldingen]. 

Limburgs Tijdschrift  voor Genealogie, jg. 42, 2014-1. T. van den 
Berg: Voorouders en verwanten van Mgr. Frans Schraven, la-

zarist en bisschop [(1873-
1937), missionaris in Chi-
na en aldaar vermoord, 
zaligverklaring; relatie-
schema met meerdere 
priesters in de familie; 
kwst. 32 kwn.; Wijnho
ven, van Dijck, Coenders, 
Baetsen]; J.H. Hanssen: 
Waar is mevrouw Clou
sen gebleven? [Smits
huisen; liet als weduwe 
twee kleine kinderen 
achter in Venlo 1737]; Th. 
Wieërs: Een raadsel vrij-
wel opgelost. Wie waren 

de ouders van de kinderen van de echtparen Cremers-Lenae-
rts uit Stramproy? [twee identieke ouderparen met samen 18 

kinderen uiteengerafeld; Stals, Krix, Gijsen, Bruijns, Eerens]; 
R. de la Haye: De familie Coulen uit Grubbenvorst [verv.]; 
A.S.M. Patelski: Derde Limburgs Kwartierstatenboek; H.J.L.M. 
Boersma: Schematisch overzicht familie Jonckhans [schema 
ontbrak bij het artikel in het vorige nummer].

De Maasgouw, jg. 132, 2013-4. I. Hantsche: Das Oberquartier Gel-
dern in den Jahren 1543-1713 [historische beschouwing]; A.M.J.A. 

Berkvens: Pruisisch Op-
per-Gelre, 1713-1798; Th. 
Huijs: De betekenis en 
de gevolgen van de Vre-
de van Utrecht voor de 
plaatselijke regeerders 
in de Pruisische partage 
van het Overkwartier 
in de periode 1713-1740; 
V. Veltzke: Geldern 
und Wesel unter dem 
Preußen-adler: Zu ihren 
politisch-militärischen 
Beziehungen im 18.Jahr-
hundert; G. van Gemert: 
Publizistik zum Utrechter 

Frieden. Niederländische und deutsche Flugschrift en aus der 
Zeit um 1713.
  Idem, 2014-1. W. Scheepsma: Maastricht en de Nederlandse 
literatuur in de Middeleeuwen; E. Erens: Kostbaar koper en 
trendy tin. Middeleeuwse metalen kledingaccessoires van de 
Maasboulevard te Venlo; H. Knipschild: De bijzondere rol van 
Zuid-Limburg bij het ontstaan van de popmuziek [Bleize, Se-
vers]. Index 2013.

Mars et Historia, jg. 47, 2013 nr. 3/4. R. Downing, G. Rommelse: 
Sir George Downing: leerling en vijand van de Republiek; W. van 
Dijk: De Bataafse invasie van Ierland. Generaal Daendels en 
de plannen in revoltionair Europa voor een invasie van Ierland, 
1796-1799; J. Jespers: Het Militair Hospitaal van Breda in de ja-
ren 1810-1815; B. de Groot: II – Pro Gloria et Patria. Het Duitse 
Marinekorps 1914-1918 (2); W.L. Plink: Zolang het doek van het 
vaandel niet versleten is... Het gebruik van cravatt es in de Ne-
derlandse krijgsmacht.
  Idem, 2014-1. K. van Blanken, L. Stoff er: Een platgebrand dorp 
en een ingebeukte kerkdeur. Beeldvorming in de Tweede En-
gels-Nederlandse oorlog [1665-1667, Terschelling, Grain; Hol-
mes en Holles]; G. Rommelse, R. Downing: Krijgsgevangen in 
Engeland tijdens de Tweede Engels-Nederlandse oorlog; E. 
Coumans: Oprichting van het Oranjelegioen in 1813. Kiem van 
een nieuw Nederlands leger; D. Starink: Luchtvaartministerie 
en Staatsluchtmacht. Droombeelden over de organisatie van 
de luchtstrijdkrachten in het Interbellum.

Mededelingen Historische Kring WestBetuwe, jg. 41, 2013-3. 
F.W. van Toor: De reformatie in Ophemert. Over schapen, her-
ders en jonkers [Krijger, de Leeuw, Hysinck, Bontebal, Notheus, 
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met lijst predikanten in de Bank van Deil en van Tuil]; M. Smit: 
Kastelen en landhuizen in Neerijnen (2, slot) [met kaarten, Huis 
Varik of Wadestein, Hondswinkel, Boschstein, Weijenrade, kas-
teel Ophemert, Waalzicht, kapelhof en de Beukenhof].
  Idem, 2014-1. T. de Goei: Razzia in Geldermalsen [Dolle Dinsdag, 
1944; 24 gijzelaars]; E. de Bruin: Het Huis te Hellouw en zijn be-
woners [‘t Spijkertje of Jeudenstein, verwoest bij dijkdoorbraak; 
Buijcx, Huninga van Oostwold, van de Velde, Heijdenrijck]. 
 
Misjpoge, jg. 27, 2014-1. Geheel vernieuwde opzet! D. Metz: 
Metz uit Münster (1) Een familie van hofj oden [1718-1836, met 
fragment stamboom]; J.J. Schellekens: Chinkel: Een zeldzame 
Joodse naam [herkomst van deze voornaam, 18e-19e eeuw, 
met verwantschapsschema; Bernard, Presser, Kooperberg]; 
H. Snel: Umbensjen. Het laatste woord? (1) [volksgebruik om 
een zwaar zieke een andere naam te geven om de ‘engel des 
doods’ te misleiden, leidt tot naamsverwarring, voorbeelden]; 
B. Vromen: Iessie Stern. Er is geen kip meer, die nog naar ‘m 
omkijkt [zoektocht naar deze alleenstaande man (1895-1970)]. 
Met index 2012.
  Idem, 2014-2. H. Snel: Spinazie a la creme! Het noodlot van het 
gezin Colasso l’Ainé [spinazie of gif doodsoorzaak, 5 doden in 
1774]; D. Metz: Metz uit Münster (2) Herkomst van de  familie-
naam [met schema, teruggaande tot voor 1600]; L. Hagoort: 
400 jaar Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel; M. Maas: 
Henri Marchand (1893-1952) – diamantslijper, artiest en ad-
vocaat [pseudoniem van Isaac Coopman, met kwst. 16 kwn.; 
Coopman, de Vries, Drukker, Sweijd].

De Nederlandsche Leeuw, jg. 131, 2014-1. C.R.H. Snijder: Het 
scherprechtersgeslacht Van Gelder (Von Geldern) [te Utrecht, 
Emden, Deventer, Nijmegen; 5 gen., 1572-1762; Snijder, von 
Avwrick, (von der) Havestadt, Pouwels, Froböse]; P.F. De Ra-
nitz, A.J.A. Labouchere: De oorsprong van de tot de Nederland-
se adel behorende familie De Ranitz [in NL 5 gen. 1646-1858 
weergegeven; oudere fragmenten uit Sachsen en Branden-
burg, 16e-17e eeuw; Rensen, Wecke, Vermeer, van Langenberg, 
Ranisch/Ranisius, Krieger, Wickmann; wapenbeschrijving]; C. 
van Heel: Huwelijksprocessen voor de offi  ciaal van Deventer, 
1520-1558 [organisatie, bevoegdheden, welke rechtszaken, 
waarover gaan de huwelijksprocessen; Ludolphi, Kuynre-
torff , van Hardenberch, de Twickeloe, van Twenhuezen, van 
Meeckeren; lijst van partijen in huwelijksprocessen]; B. de 
Keijzer: De afstamming van Gerard van Velsen opnieuw beke-
ken [weerwoord auteur op recensie door E.H.P. Cordfunke, zie 
in dit verband ook de recensie verderop van R.A. van der Spie-
gel op het boek van de auteur ‘De borgen voor Gijsbert van Am-
stel en Herman van Woerden. Onderzoek naar borgstellingen 
in de middeleeuwen’, welke door de auteur als bron voor zijn 
weerwoord wordt gebruikt].

Nieuwsblad van de Vereniging Oud Lisse, jg. 13, 2014-1. C. Bal-
tes: Kind in de Tweede Wereldoorlog; D. Boogerd: Sjacheraar 
met mazzel [van der Leede]; L. Brouwer: Roversbroek. Dirk 
Duivenvoorden trekt naar Lisse; Kwartierstaat van Johannes 

Cornelis Mijnders (kruidenier) [1913-1989; –, Beijer, Tromp, Se-
gers]; L. Bemelman: Familie Mijnders in Lisse; D. Boogerd: Wist 
u dat ... de schrijver van Dik Trom een Lissese dame huwde en 
dat hij hier schoolmeester was? [Kieviet x Veldhuijzen]; D. 
Floorijp: Een stukje verleden tastbaar [lijst weerbare mannen 
1585; Corsterman, Steenvoorden].
  Idem, 2014-2. C. Baltes: Kind in de Tweede Wereldoorlog (2); 
R.J. Pex: De winkel van Tissing en zijn voorgangers [eigenaren 
en bewoners 1860-1905; Lindaart, Barnhoorn, Marseille]; L. 
Bemelman: Schrama, grossier in levensmiddelen Heereweg 
191 [met kwst. van Johanna Maria Schrama (1913-2007), 16 kwn; 
–, van der Reep, Brouwer, Zeestraten]; A. van der Tang: Fami-
liegeschiedenis (16) [van der Linden, Haselbach, Meder]; L. 
Brouwer: Roversbroek [verv.]. 

Old Nijs, jg. 31, 2013 nr. 86. A. Booms: Bergh Opwaerts–BOW 
[archiefstukken protestantse ontspanningsvereniging]; Pas 
Reform [bedrijf van broedmachines, voorheen familiebedrijf: 
Pas]; De Heereboer [van boerderij tot gasterij; familiebedrijf 
van Tervoert]; J. Thoben: Geestelijk erfgoed (35) [religieuzen 
uit de fam. Meijer].
  Idem, 2014 nr. 87. R. Esselink-Mijnen: De watersnood van 1855 
in Nett erden [met lijst schadevergoeding aan inwoners]; idem: 
Een fatale liefde in Vethuizen [moord 1859; Guijen, Cremer]; E. 
Zweers: Ode aan John Thoben, een gedreven en aimabel mens 
[genealoog, drukker, schrijver; *1922]; J. Thoben: Zusters Hil-
trudis, Amata en Tarcisia Zweers [met kwst. 8 kwn.; –, Span, 
Lensing, Reumer]. 

‘t Onderschoer, jg. 35, 2013-4. F. Appels: Gerhard Appels: de 
Korea-veteraan (slot); S. Wynia: Andere tijden [interview met 

Lydia Hogeling-Kriwum, 
*1925, in de buurt van 
Sotsji, herinneringen 
aan geboortestreek en 
gevangenkampen ko-
men door Olympische 
Winterspelen ineens 
weer heel dichtbij]; G.A.B. 
Nijhuis: Door veepest 
gestorven vee van Dorp 
en Boerschap Dene-
kamp rond 1730 (1) [re-
gistatie, maatregelen]; 
F. Schulze, B. Wierema: 
Domineeszoon uit Laar 
burgemeester in Dene-

kamp [G.W. Hoogklimmer, * 1840, burgemeester 1878-1923]; S. 
Wynia: En stenen archief [begraafplaatsen]; A. Zwiep-Rosens: 
De charme van de Rammelbeek [Geelink, Oonk]; H. Loman: Lo
man, Denekamp en verder (1) [erf Loman in Noord-Deuningen 
vermeld sedert 1475, stam Bodde-Loman; stam Loman-Rekers, 
protestant uit Tilligte en Loman-Greve, RK, van de Haar en 
Brandlecht; stamreeks auteur 9 gen., ca. 1750-heden]; W. Kui-
pers: Herinneringen uit mijn jeugd (1) [Kuipers, Meijners; klom-
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pen maken, boerenbedrijf]; J. Cremers: Toegangspenning Hor-
tus Medicus Amsterdam (1) [t.n.v. Jan Adolph Westerlo, 1759].
  Idem, 2014-1. G.A.B. Nijhuis: Door veepest gestorven vee van 
Dorp en Boerschap Denekamp rond 1730 (2); S. Wynia: Ster-
rebostunnel: verbinding tussen Borgbos en Sterrebos [van 
Wulfft  en Palthe]; F. Schulze, B. Wiersema: De glimlach van de 
grens [winkelier A. van Deth]; M. Degen: Dagobert is een Degen 
[verklaring plaats- en familienaam]; H. Loman: Loman, Dene-
kamp en verder (2) [verv.; met stamreeks Loman-Greve, 9 gen., 
ca. 1740-heden]; J. Gortemaker: Problemen na ontslag onder-
wijzeres handwerken in 1903 [Gezina Bekhuis, 1859-1926]; W. 
Kuipers: Herinneringen uit mijn jeugd (slot); J. Knippers: Mar-
keboek Denekamp uit de 19de eeuw geeft  terugblik met veel 
herkenning; J. Cremers: Toegangspenning Hortus Medicus 
Amsterdam (2) [verv.]; B. Busscher: Het burgerlijk huwelijk van 
Henricus Koopman en Maria Busscher [1840, verhalende fami-
liegeschiedenis met inkijk naar lokale gebruiken]; A. Meinders: 
Schildersbedrijf Henk Benneker.

Duitsland
Zeitschrift  für Ostdeutsche Familiengeschichte, jg. 61, 2013-
2. D.G. Erpenbeck: Westfalen im Baltikum – Die Familien Wulf
fert aus Herford [Heidenau/Heidemann, Schrowe, Ollengren, 
Kett ler, Erland, Wreth]; H. Seidl: Verstorbene in der Matrik von 
Steinkunzendorf, ... 1683 bis 1723 [verv., alle sterfgevallen]; J. 
Frantz: Eigentümer und Grundstücksbesitzer in der Stadt Ka-
lisch im Jahr 1824 [Opitz von Boberfeld, Bajer, 216 eigenaren]. 
Bijlage: Namensregister en Inhaltsverzeichnis 2010-2012.
  Idem, 2013-3. D.G. Erpenbeck: Westfalen in Baltikum – Die 
Familien Wulff ert aus Herford [verv. en slot]; G. Hochstras-
ser: Die Wasserträger in der Inneren Stadt von Temeschburg 
1760-1815 [Frick, Furi, Herzog, Schweitzer]; G.-H. Zuchold: Zur 
Besitzergeschichte schlesischer Herrenhäuser, (6): Bober-
röhrsdorf [Jauer, Schellendorf, Zedlitz, von LiegnitzBrieg, 
Schaff gotsch]; M. Richau: Gefallene des Zweiten Weltkrieges 
aus der Pfarrgemeinde Falkowitz im Kreis Oppeln [2 lijsten, 
ruim 200 namen, Ciamperla, Rossa, Obst, Blach, Kroll, Soja, 
Merder, Opolka]; Vögte, Schöff en, Zechmeister und andere 
städtische Amtsträger in Jägerndorf 1564-1570 [volgens Bran-
denburg-Ansbacher opdracht].

Finland
Genos, jg. 84, 2013-2. Veli Pekka Toropainen: The police super-
intendent family lines of Paturai (Säpilâ) and Härkälä (Haistila) 
[6 gen., 1540-1700, 2 schema’s, fragmentarisch 18e-19e eeuw, 
uitgebreide bronverwijzingen]; Matt i J. Kankaanpää: Vilhunen, 
Vilhuinen [nieuw licht op de herkomst van deze familie uit Mul-
tia, spoor loopt via landregisters terug tot 1540 in Suokumaa 
bij Jääski]; Teuvo Ikonen: Jöran Kopp, Karjalan jääkäri numero 
118 [6 gen., 1720-1950]; Tiina Miett inen: Johannes Magnus ja tie-
teellinen sukututkimus [DNA-onderzoek].

  Idem, jg. 84, 2013-3. P. Einonen: Viipuri in the September fi re 
of 1836 [bronnen gerechtelijk onderzoek en verzekeringsstuk-
ken geven inkijk kleinstedelijke samenleving]; U. Koskinen, V. 
Nissilä: The Maijala family of Lemlahti in Luvia [7 gen., 17e-18e 
eeuw, met schema]; P.-O. Snell: Några tillägg om släkten Grape 
[4 gen., 1540-1729, met schema]; T. Vähäkangas: Suontaan, 
keikkalan ja Kråkön omistusyhteys [4 gen., 1455-1568, met 
schema].

Frankrijk
Stemma, Île-de-France, jg. 35, 2013 nr. 138. R. Thomas: Les mé-
tiers de l’or [goudsmeden en hun gilde, vooral in Parijs; goud-

smidfamilies o.a Odiot en 
Langlois]; G. Callu: Postil-
lons et maîtres de poste 
du Val d’Oise [lijst van ca 
120 postbeambten veelal 
met echtgenote, 17e-19e 
eeuw; Payen, Petit, San-
drin, Taveau, Sebert]; J. 
Rocher: Ils sont venus se 
marier à Achères, Yve-
lines [ca 200 huwelijken 
1633-1829].
  Idem, 2013 nr. 139. R. 
Thomas: Ascendance 
d’Édouard-Alfred Mar
tel, fondateur de la spé-

léologie[1851-1859; voorouders Martel woonden in Versailles, 
later in Pontoise; Lointier]; J. Thomas: Parisiens venus se ma-
rier dans la vallée de Montmorency pendant l’ancien régime 
[ca 60 huwelijken 1662-1792 te Andilly, Deuil, Eaubonne en 
Ermont]; B. Jérôme: Première guerre mondiale, rechercher un 
‘mort pour la France’ [informatiebronnen inzake gesneuvel-
den]; J. Rocher: Ils sont venus se marier à Croissy-sur-Seine 
[ca 130 huwelijken 1624-1792, Brenu, Pierre, Savart]; Mode de 
constat de l’état civil des citoyens selon le décret du 20 sep-
tembre 1792 [voorschrift en burgerlijke stand].

Groot- Britt anië
Genealogists’ Magazine, vol. 31, 2013-2. M.-L. Backhurst: The 
marriages of the granddaughter of Bonnie Prince Charlie 
[erfenis; Roehenstart = Rohan Stuart, D’Auvergne, de St. 
Ursin, Leger, Walkinshaw]; N. Reddan: The registry of deeds 
index project, Ireland [aktes Croker, Wolfe, Sampson, Lisle, 
Pilkington, Low, Salmon, Hobbs]; P. Inett: Frank le Maître - 
Victorian naval seaman [exm. Cumming, 7 reizen; x Milling-
ton]; N. Spence: Mrs Bell and Mr Chesson [brief  uit 1888]; D. 
Harper: In an asylum for the census: Barnwood House hospi-
tal [1881/1891]; M.L. Bierbrier: New developments in Medie-
val genealogy [DNA-bewijzen]; E. Churchill: Changes to www.
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sog.org.uk [aanpassingen in de website van de organisatie].
  Idem, 2013-3. S. Talbot: The medieval Talbots of Malahide 
[de Mandeville, Tuyt, Kenewrick, Buckley]; J. Ashdown-Hill:  
Medieval DNA in action: Richard III and the family of Anne 
Spooner [een matrilineaire lijn van 20 gen.; Vansitt art Neale, 
Frere, Strett el]; T. Wilson: The parents of Sir Joseph Paxton, de-
signer of the Crystal Palace [Peake, Rookes]; J.T. Day: Day, Ken-
nedy, Lampson connections [Worthington]; B. Tyrwhitt -Drake: 
Cherchez la femme: Anne Drake Garrard’s commonplace book; 
Editor’s note: The descendants of Bonnie prince Charlie [Stu-
art, Sobieskai, de Rohan, de la Tour].
  Idem, 2013-4. Emma Jolly: UK Burial records on the de-
ceased online website [htt p://deceasedonline.com, met lijst 
reeds beschikbare plaatsen]; Jeanett e Lee: The enrolled Pen-
sioner Force in Western Australia 1850-1880; P. Maggs: The 
Richmond Poisoner [overspel en vergift igingszaak 1858/59; 
Smethurst, Bankes, met 2 familieschema’s]; Derek Morris: 
The Protestant Association Petition of 1780 and the Gordon 
Riots; Frank Hardy:Apprentices of Great Britain [ontsluiting 
en verfi lming registers over leerjongens 1710-1776]; Antho-
ny Adolph: The Duchess of Cambridge’s Fairfax ancestry – a 
problem solved [defi nitief bewijs dat haar lijn teruggaat op 
William Fairfax, 4e zoon van Thomas Fairfax Esq of Gilling 
en zijn vrouw Anne, dochter van Sir William Gascoigne]; M.L. 
Bierbrier: New developments in medieval genealogy [Eliza-
beth Lumly, bastaarddochter van Edward IV].

Italië
Nobiltà, jg. 20, 2013 nr. 113. In de rubriek Cronaca o.a. Guglielmo 
Alessandro, Re dei Paesi Bassi; A. Pompili: Lo stemma di Sua 

Santità il Papa Frances
co; Andrea cardinale di 
Montezemolo: Un nuo-
vo stemma per un Papa 
Emerito?; G. Aldrighett i: 
La redefi nizione stilistica 
dello stemma e bandie-
ra della Marina Militare 
Italiana; F. Zavatt arro 
Ardizzi: Origini e storia 
di una famiglia monferri-
na: gli Zavatt aro Ardizzi 
[1e deel, middeleeuwse 
Zavatt aro’s in Milaan en 
in Frassineto]; N. Bonomi 
Braverman: La storia fa-

miliare degli ebrei italiani: le migrazione e l’Unità d’Italia [demo-
grafi sche studie van de Joden in Italië, migratie naar Noord-Ita-
lië als gevolg van de onderdrukking tijdens het Spaanse bewind 
in Sicilië en Napels]; M. Horak: Aggiornamenti e nuovi studi sulla 
composizione della nobiltà europea nei secoli XXVII e XXVIII e 
le sue emigrazioni [gemiddeld behoorde ca 2% van de Europese 
bevolking tot de adel maar met grote verschillen per land: van 

0,4 % in Zweden tot 10% in Polen]; A.M. Garvey & F. Bianchi: La 
Scozia: Ragguagli araldici e giuridici [verschillen tussen adel in 
Schotland en in Engeland, rol van de Lord Lyon King of Arms].
  Idem, 2013 nr. 114/115. F. Zavatt arro Ardizzi: Origini e storia di 
una famiglia monferrina: gli Zavatt aro Ardizzi [2e deel, 15e–17e 
eeuw; Evasio Zavatt ero 1572-1627 in dienst van de Gonzagas 
werd in 1604 conte di Frassinett o]; S. Milani: Federico II, la prima 
scomunica e la crociata del 1228 [keizer Frederik II, ook koning 
van Sicilië, in 1227 geëxcommuniceerd door paus Gregorius IX 
gaat in de zomer van 1228 toch op kruistocht]; G.C. Montanari: 
L’emigrazione di una corte da Ferrara a Modena: il caso degli Este 
[na het kinderloos overlijden van hertog Alfonso II annexeert 
paus Clemens VII Ferrara vanwege twijfels over de wett ige af-
komst van diens neef en opvolger Cesare, die daarom verhuist 
naar Modena]; A. Barone: Il commune e i sindaci di Bisignano dal 
1809 al 1870, brevi cenni storici, biografi ci e genealogici [lijst van 
burgemeesters van Bisignano (Calabrië)]; C. Tibaldeschi: Cento-
venti anni di Italianità in una colonia Brasiliana [Nuova Venezia, 
nu Nova Veneza].
  Idem, 2013 nr. 116. A. Lembo: Documenti per una storia della 
Guardia Nobile Pontefi cia: la disciplina; A. Raunio: Un cavaliere 
in viaggio. Il carteggio mediterraneo di fra Alessandro Bichi 
dal 1693 al 1694 [1664-1724, uit een Sienese familie en exm. 
Piccolomini d’Aragona, schreef als Maltezer ridder brieven 
aan zijn broer]; F. Zavatt arro Ardizzi: Origini e storia di una fa-
miglia monferrina: gli Zavatt aro Ardizzi [3e deel, tak van Perino 
14e–17e eeuw, en twee niet aangehechte takken van Refi noto en 
van Antonino 15e–17e eeuw]; N. Pesacano: Note su alcune fami-
glie storiche del Regno delle Due Sicilie [Abbamonte, Amicarelli, 
Bartirott i, drie families met bijna dezelfde naam: Collechia, Col
lichia, Collichio, voorts di Meglio, Pesacane, Polverino, Scocche-
ra]; P.L. Garavelli: Appunti sui Marello-Marelli e l’insigne fi gura di 
San Giuseppe Marello [De adellijke families Morelli en Marelli 
niet te verwarren met de familie van de in 2001 heilig verklaarde 
Giuseppe Marello 1844-1895, bisschop van Acqui en stichter 
van de Congregazione degli Oblati di San Giuseppe].

Noord-Amerika
The British Columbia Genealogist, jg. 42, 2013-2. M.D. Rogers: 
Schoolmate autographs, 1927-1929, Newdale, Manitoba, Canada 
[poeziealbum; namen]; Burials, First Lutheran Church, Vancou-
ver 1922 to 1928 [alf. lijst begravenen, met leeft ijden en land 
van herkomst – overwegend Noorwegen en Zweden]; BCGS 
special interest group facilitators [lijst contactpersonen voor 
interessegroepen, o.a. Computergroep, DNA-groep, Europa 
groep]; Lost records of marriages [Mount Pleasant Presbyte-
rian Church, Vancouver]; M.D. Rogers: Discover Your Ancestors 
Periodical – A Review [bespreking nieuw digitaal tijdschrift  uit 
Groot-Britannië].
  Idem, 2013-3. R. Whitlock: The half life of Henry Hawkins of 
England and Newfoundland [Breaker, Hawkins, Maidment, 
West]; M.D. Rogers: The armed forces – honor roll, 1944 Indus-
trial Timber Mills Ltd., Youbou, BC [lijst: Anderson t/m Yerex]; 
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idem: Sufragett es - a book review [Engelse strijdsters]; idem: 
Independent Order of Odd Fellows, BC - honor roll for 1918 
[lijst]; idem: at Trout Lake; idem: Shirley Estate tenants from 
Ireland to Canada [namen met bronnen]; idem: Women in bee-
keeping [lijst, w.o. Vermaas].

Michigana, jg. 59, 2013 nr. 238. Our extended family [Grand 
Rapids Public Library]; S.M. Deboer: The Learning Corner. 

Relationship Chart [J.D. 
Terpstra uit Nederland 
(1863-1957), Verplank, 
Pikesma, Cedarholm]; A. 
Dawson: Just a matt er 
of degree: The enigma of  
fi rst cousins marriages 
[in 25 staten verboden, 
in 20 niet!; Pounds, 
James, Carr]; S. Vrug-
gink: Through the same 
lens; a great-grand-
daughter’s visionof the 
past [Lindberg, Rose]; 
B. Vanderveen Rutz: 
Brushie Prairie [Conklin, 

Gausaullus, Kirkpatrick]; K. Byrne McCarthy Jackson: A lone-
some soul in an alien land; M. Drollenger: Genealogy journey 
[Vail Cheney]; Family History Research in Holland, Michigan 
Repositories [Herrick District Library; Laskowski]; S. Irvine: 
Birchwood School Spring Term 1891 [lijst].
  Idem, 2013 nr. 239. G. Bayward: Jessica  Trott er; M. Rasch Alt: 
Newaygo County Museum and Heritage Center [mogelijkhe-
den]; G.M. Snow: The birth of the book Remarkable Ramona 
Park [tips]; M. Fabbro: From cow spray to holy cards [Schapler 
Gray, fa. G.C. Heberling, Kreitzer]; J.J. Lesnack: Searching for 
my unknown brother [Clark, Descoteaux]; K.L. Fish: V-Mail. V 
for Victory [brief  Tweede Wereldoorlog; Heller, Black].

The New York Genealogical and Biographical Record, vol. 
144, 2013-2. E.E. Steele: William J. Pigot, Captain of the For-
ester [dagboek; 19e eeuws; Astor, Woodard, Gale, Schenck, 
Beadel, Nostrand,]; N. le Roy III: Le Roy, Otis and Pell family 
Bibles [Cornell, Downes, Rutgers, Ludlum, Eno]; M.N. Miles, 
K.D. Johnson: The military journal and expense accounts of 
Captain Thomas Butler during the spring 1756 Oswego cam-
paign [ook Indianenescortes; Johnson, Harkemers, Broad-
street, Broads]; G.R. Nye: Children and grandchildren of Pre-
served Fish Deuel (1783-1861) of Cambridge and Massena, 
New York [Preserved is een voornaam!; Rice, Henry, Dewel, 
Powell Blackman]; R.J. Meyers: A PinePett it Dorlon con-
nection: untangling the family of Elias D. Pine (1793-1866) 
of Hempstead, Long Island, NY [verv.; Raynor, Ellison, Lewis, 
Jackson, Carpenter, Lawrence, Edwards, Smart].
  Idem, 2013-3. N. Holder: When did Adam Hendrickse 
Vrooman die and where was he buried? [verwarring met 
Adam Wouterse Vrooman; Mebie, Halenbeek, Vandenburgh]; 

P.R. Huey: Schodack leases, 1787-1816, and rents owed in 1858 
[in Rensselaerswijck, veel Nederlandse namen; Martin, van 
Buren]; E.E. Steele: George A. Ebbets revisited: a case of mis-
identifi cation [M cKee, Vandyke, Nicoll, Ebbits]; M. Miles: The 
military journal and expense accounts of Captain Thomas 
Butler during the spring 1756 Oswego Campaign [Awensawa-
nas, Arondadickas, Shohary, Sogohowanass, Ahwonshawan-
os, Conajohary]; E.E. Steele: William J. Pigot, captain of the 
‘Forester’ [Patt erson, Ladd, Whitlock]; G.R. Nye: Children and 
grandchildren of Preserved Fish Deuel (1783-1861) of Cam-
bridge and Massena, New York [Blackman, Hinton, Harrison, 
Hudson, Starkweather, Gleason, Butt erfi eld, Gould].

The New York Researcher, jg. 24, 2013-2. T.A. Hepps: Telling 
Family Stories: One of the Biggest Trends in Genealogy Today 
[Skversky, Yorker]; D. De Virgillio: Hudson County Genealogi-
cal & Historical Society; R.C. Fipphen: The History Center in 
Hopkins County; J. Paprocki: Rochester Churches Indexing 
Project Online [www.rcip.info ]; H. Macy: Focus on New Nether-
land [Paulus van Enden, testament uit 1722; van Suydam, Van-
derbilt]; C. Ziegler: New eLibrary and Online Resources.
  Idem, 2013-3. A.M. Cucchiara: Green-ealogy: genealogical 
research at the Green-Wood cemetery, Brooklyn, New York 
[met o.a. testamenten]; S. Olsen: The Woodlawn Cemetery, 
Bronx, New York; H. Macy: Focus on New Netherland [Per
sen].

Oostenrijk
Adler. Zeitschrift  für Genealogie und Heraldik, Bd. 27, 2013-
2/3. H. Dolezal: Die Baumeister- und Steinmetzfamilie Was

serburger in Wien [met 
wapens; Röhra, Häresle
ben, Müllner, Brunmachr, 
Häberl, Lederer]; G. Frö-
lichsthal: Die Lovrek. 
Eine Wiener Unterneh-
merfamilie [uit Kroatië; 
Schneider, Davanzo, 
Stampf, Stadelmayer]; 
G. Reingraber: Einige 
Notizen zur Geschichte 
der Stockhorner in der 
Zeit der Reformation 
[von Wassenberg, Gräff -
lein, Engelshofer]; E. 
Hilzensauer: Herkunft  

und Wappen der Salzburger Familie Hilzensauer [Hölzelsau-
er, Raublinger, Gogl, Schachner, Khaltschmidin; wapen Wür-
nig vervalst]; W.J. Fitt ner: Ortsfremde in lijst 1700-1729 van 
Grossharras, Niederöstereich.

Carinthia I, jg. 203, 2013. G. Piccott ini: Eine neue Tessera 
nummularia vom Magdalensberg; S. Juch: Die mitt eralter-
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lichen Funde der Burgstelle Altdornhof bei St. Veit an der 
Glan; M. Feiner: Die Siegel der Bischöfe der Salzburger Me-
tropole [ook uit Gurk, Chiemsee, Seckau en Lavant]; A. Huber: 
Bauinschriften, Steinmetzzeichen und Patronatswappen in 
der Pfarrkirche von Greifenburg: Steinmetzzeichen in spät-
gotischen Kirchen in Unterkärnten [Greifenburg e.o.]; K.W. 
Schwarz: Oskar Sakrausky und die Truberforschung [verha-
lend, 16e-20e eeuw; overzicht gedenkplaatsen]; B. Kos: ‘Denn 
nichts ist gewisser als der Tod...’ Testamenten [de Goossen/
Goëss, von Schwarzenberg, von Christallnigg, von Kaiser-
stein, von Thürheim, Kazianer]; Th. Zeloth: Geschichte des 
Weinbaus im Lavanttal; A. Kleewein, G. Zsutty: Die Freistrit-
zer Ziegelfabrik und Felix von Mottony; K. Keber: Die Berg-
leute des Kohlebergwerks Lese (Liescha) bei Prevalje (Prä-
vali) [Rosthorn, Sorns, Wontschina]; G. Körner: Josef Nagele 
II. Bierbrauer, Gastwirt und Völkermarkter Bürger. 

Geschichtsverein für Kärnten, 2013-2. J. Eichert: Adelige 
Damen-bürgerliche Frauen [Goder, Schnatterl, Stampfer, 
Weinländer, Lemisch-Rainer, Metz]; Chr. Ulmer: Der Dom von 
Aquilea - von der frühchristlichen Kirche zum deutschen Kai-
serdom [oudst bewaarde kerk ter wereld]; Cl. Fräss-Ehrfeld: 
Poppo von Aquilea (1019-1042) und das Goldene Zeitalter des 
Patriarchats [uit Grado]; idem: Die Elisabethinen und Herzo-
gin Maria Anna [bezoek in 1783]; R. Bäck: Die Verehrung des 
hl. Josef in den St. Pauler Bergen [im Lavanttal]; W. Wadl: La-
gerstadt Wolfsberg; K. Heinemeyer: Handel und Verkehr im 
mitteralterlichen Thüringen; A. Lindner: Reformation in Erfurt 
[tussen aartsbisdom Mainz en Kursachsen]; Chr. Tropper: Der 
lange Weg zur Heiligen. Zum Heiligsprechungsverfahren und 
zur Verehrungsgeschichte Hemmas von Gurk [vrouw van W. 
von Friesach]; E. Mahlknecht: Die Krypta im Dom zu Gurk [uit 
1174; Corradini]; W. Drobesch: Blütezeit, Krisenzeiten: Kärntens 
Handel im 18. und 19. Jahrhundert [staal, pannen, zeisen, glas; 
Koller, Eggert]; M. Osmalz: Dr. Othmar Purtscher (1852-1927)  
Begründer der Augenheilkunde in Kärnten; Gussenbauer]; M. 
Janik: Die Bibliothek des Landesmuseums [Zedler].

Neues aus AltVillach, jg. 50, 2013. Jubiläumsband. W.A. 
Watzenig: Ein ehrsames Handwerk der Hafner zu Villach 
[pottenbakkersgilde; broederschap; opleidingen; meesters: 
Haffner, Vorsteter, Prigl, Wiggelle, von Eger, Roding, Lauer, 
Ostermann, Steiner, Haindl/Heindl, Schulz, Troger, Hoche-
nauer, Schwarzenauer, Majoran, Weichselbraun]; G. Piccot-
tini: Das so genannte Schloss St. Johann ob Villach. Versuch 
einer Besitzgeschichte [vanaf 1604: Stromayr, von Eberau, 
Lägler, Keller, Leitner v. Leitenau, Tieffenthaler, Goepel, Diez, 
v. Savinschegg, Mattitsch, Wiegele]; U. Gäbler: Marodierende 
Soldaten und rebellierende Bauern. Der englische Diplomat 
Thomas Cranmer berichtet um 1532 aus Villach [de latere 
aartsbisschop van Canterbury; kerkhervoming in Duitsland; 
sultan Süleyman, Maramaldo, Alva, Megiser, Artula, de Me-
dici, Hendrik VIII, Tornieri, Körbler]; W. Wadl: Von Hochver-
rätern, Majestätsbeleidigungen und Staatsruhestörern 
[politiek proces tegen sociaal-democraten in 1883; Lassalle, 

Goritschnig, Kofler, Köchler, Schatzmayer, Behr, Dornberger, 
Tauschinski, Oberwinder, Peukert, Bierkopf, Eich]; S. Bertel: 
Die Stadt Villach und die Gemeinde-Strukturreform von 1973 
[gem. Fellach, Landskron en Maria Gail].

Zuid-Afrika
Familia, jg. 50, 2013-2/3. A. Lourens: De Greeff-familie  in 
die Swartland [Jansen, von Wielligh, Loubser, O’Kennedy, 
Van Dyk, Daniels, Stemmet, Combrinck, du Toit, Solomon]; J. 
Barkhuizen: Stamvader Johann Nicolaus Wilhelm Barkhau
sen se vestiging in die Kaap in 1766 [VOC-er uit Hornolden-
dorf; Clebe, Winter, Volland, van Rensburg]; J.F. Uys: Die Eer-
ste Uys- deel 2: Nijs; B. Cilliers: Families van die Klein Karoo 
- Grundling(h) [uit Görlitz; van der Heyden, van der Jeugd, van 
Zyl, Calitz, Boshoff, Pretorius, Strydom, van der Bank, Ver-
wey, Rheeder, Redelinghuys].

Zwitserland
Bollettino Genealogico della Svizzera Italiana, jg. 16, 2012 nr. 
16. C. Balli: La famiglia Balli a Roveredo [5 gen., 17e-19e eeuw; 
met schema; Sartorvecchio, Gagliardi, Miniami, Solaro, 
Schenardi, Rame, Guglielmoni, Dela Via, Gugliani; Valentino 
was koopman in Groningen]; M. Guglielmetti: La formazione 
del cognome Guglielmetti [verspreiding]; G. Gianinazzi: L’al-
bero dei Franzoni e famiglie alleate [vanaf 1400; Castag-
na, Odescalchi, Franzoni; wapens; Paus Innocentius XI]; 
J. Kaldenbach: Un sergente Zanoli da Poschiavo in Olanda 
[Maastrichtse huwelijksbijlage en familie; vanaf de Franse 
tijd; Dorizzi, Franssen x Landerwijn]; R. Nava: Una cartolina 
da Amsterdam [bezoek o.a. aan de NGV in Weesp]; G. & G. 
Solcá: Pier Francesco Mola. Pittore 1612-1666 [Molla, Della 
Porta, Vergo, Ceppi, de Lucatillus, Aldobrandini, Cortesella].

RegioFamilienforscher (Basel), jg. 26, 2013-2. R.T. Hallauer: Elisa-
beth Koch von Sissach - die Kindsmörderin und Ehebrecherin, 
Emanuel Thommen von Münchenstein - der verurteilte Lästerer 
[1710; Ritter, Hoffacker, Grüder, Zwinger, Weibel]; idem: Theodor 
Zwinger, Stadtarzt von Basel [Burckhardt]; Ratsprotokolle Ba-
sel-Stadt online.
  Idem, 2013-3. F. Wehrle: Die Schweizer im badischen Ober-
land. Siedlungswanderung oder Arbeitswanderung? [na de 
30-jarige Oorlog; in het Markgräflerland]; M. Christ-Jeker: 
Was geschieht mit meinen Forschungsergebnissen? [indi-
viduele mogelijkheden; voorbeeldtestament]; R.T. Hallau-
er: Besuch aus Nordamerika [Kübler von Büsserach]; idem: 
Elisabeth Koch von Sissach – Die Kindsmörderin (1711) und 
Ehebrecherin [verv.; Ritter]; idem: Jeker im Lüsseltal und im 
Elsass [Jecker]; J.K. Lindau: Basler Geschlechter [lijsten per 
eeuw]; B. Stadler: Die Stadler von Birrwill im Kanton Aargau. 
Die Erstellung einer Chronik [Stalder].
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Verder ontvingen wij in 2013:
Oud Leiden Nieuws, jg. 1, 2013-4. Begraafplaats Groenesteeg 
herdenkt 200-jarig bestaan met ‘herbegrafenis’ van de redder 
van Leiden’’ [Diederik van Leyden Gael]; Leids Adres 150 jaar 
[in 1863 stuurde een groep Leidse fabrikanten een brief aan 
koning Willem III om de misstanden in de kinderarbeid aan de 
orde te stellen].
Oud Nijkerk, jg. 32, 2013-2. F. Witzel: Geschiedenis in steen ge-
beiteld Raadhuisstraat 36 [van den Brink].
  Idem, 2013-3. J. van den Brink: 600 jaar Venestraat en Groe-
nestraat; F. Witzel: Jonkvrouwe Helena Diederika van der 
Burch van Spieringshoek. De weldadige freule van Nijkerker-
veen [(1809-1873), exm. Cunaeus].
OudScherpenzeel, jg. 25, 2013-2. H. van Woudenberg, W. van 
de Berg: Scherpenzeelse boerderijen en hun bewoners [verv., 
Klein Orel; Wolfswinckel, Maes, van Ginkel, van de Pol]; P. Val-
kenburg: Jachtopziener Dirk Arpink (3).
  Idem, 2013-3. J. Roelofsen e.a.: Bedrijfsbezoek agrarisch bedrijf 
familie De Greef [Sniddelaar, ter Maaten, van Meerveld, Citters, 
van Naamen]; P. Valkenburg: Jachtopziener Dirk Arpink (4).
  Idem, 2013-4. Scherpenzeelse boederijen en hun bewoners 
[Veenschoten, uit 1409, en De Lucht; Bode van Romswinckel, 
van Ingen, Sinapius, van Romen, Scheerder, van Geijn, van 
Heerdt, van den Ham, van Ginkel]; Oud archief Scherpenzeel 
nog beter toegankelijk [te raadplegen in het gemeentearchief 
van Ede].
Oud Woudenberg, 2013-2. Kinderen en de historie; De groeten 
van Napoleon.
  Idem, 2013-3. Maand van de geschiedenis: Vorst & Volk.
  Idem, 2013-4. J. de Kruijff: De Pyramide is het symbool van 
de invloed van de Franse tijd op Nederland; O. Honders, J. de 
Kruijff: Tafel ‘Reis door de Tijd’ volledig operationeel in de Oud-
heidkamer. 
Rondom Schokland, jg. 53, 2013-2. H. Kloosterman: Zeldzaam 
historisch document in bezit van Museum Schokland [beschrij-
ving Schokland uit 1846 door de Fransman Henry Monnier]; A. 
Pol: Schokland: de nieuwe lichtwachterswoning op Emmeloord 
(1901) [Smit, 3 gen., 1803-1923].
  Idem, 2013-3. K. Spitse: Onderwijzers op het eiland Schokland 
in de Franse tijd (4) [Jan de Wit, Hendrik Mommendé]; A. Pol: 
Schokland: de visafslag op Emmeloord (1915); K. de Vries: Het 
jaar 1799 [rampjaar voor de visserij].
  Idem, 2013-4. A. Pol: Schokland: de geheimen een misthoorn-
gebouwtje [Spijker]; J.Spitse: Onderwijzers op het eiland 
Schokland in de Franse tijd (5) [verv.].
Het Schokker Erf, 2013 nr. 83. R. Gruben m.m.v. G. Claasen: 
Willem Visser en zijn breuk met de traditie [Hummeling, 
Koek]; B. Klappe: De zee geeft, de zee neemt (3) [Kok, Conter, 
van der Molen]; B. Klappe: De fotogalerij: Koridon; W. Veer: 
Roomsch-katholieke Visschersvereniging Sint Petrus (2) 
[Buijs, Sul, Corjanus].
  Idem, 2013 nr. 83a. Schokkerdag 2013 in het Zuiderzeemuse-
um te Enkhuizen. 
  Idem, 2013 nr. 84. B. Klappe: Volendammers opgelicht [Sul, 

Corjanus, Polak]; idem: De fotogalerij: Jacob Alberts Konter 
[*Schokland 8-3-1824; verwantschapsschema Konter-Diender 
5 gen.]; W. Veer: Orisant [verdwenen eiland in de Oosterschel-
de]; B. Klappe: De zee geeft, de zee neemt (4).
  Idem, 2013 nr. 84a. Schokker en  Pruus; Succesvolle Schokker 
opstand in Kampen. 
Scyedam, jg. 39, 2013-2. H. Noordegraaf: Herman Dijkerman – 
boekverkoper; M. en F. Geerdes: In het spoor van Hendrik Adri-
aan Marius Jonker Roelants (1899-1945) [gevangen genomen 
door de bezetter, zoektocht door twee kleinkinderen naar zijn 
laatste dagen in Duitsland].
  Idem, 2013-3. G. Medema: Spieringen in het groen [hofstad 
Spieringhoek 18e eeuw, leengoed van Wassenaar; Spiering]; G. 
Medema: Bouwen als teken van Macht [Giudici, Nolet].
  Idem, 2013-4. P. de Beer e.a.: Verborgen geschiedenis van de 
Oostsingel onthuld [beroepen van bewoners tot 1950 in kaart 
gebracht]; F. Assenberg: De historie van de Babbersmolen; H. 
van Broekhoven: Die Molen die wieck in de wind... [wit- en snuif-
molen; Klos, van der Velden, Struijck, Kerdel]; D. van Wassenaar: 
Hekserij in Schiedam [Heyen, Laanges, Buysen].
Seijst, jg. 44, 2013-2. M.E. Stades-Vischer e.a.: Gastvrijheid rond 
het Rond [Figi, Mouthaan, Moens, Stael, Schneider, de Bruijne]; 
V.A.M. van der Burg: Zeist bestaat 1175 jaar [de oorkonde uit 
838, geschiedenis].
  Idem, 2013-3. Themanummer Macht en Pracht [Open Monu-
mentendag, te bezoeken objecten en hun geschiedenis].
  Idem, 2013-4. H. van Veldhuijzen: Het accordeonverleden van 
Zeist [verenigingsgeschiedenis]; L.F.E. Eschauzier-van den 
Bosch: Het sleutelmandje van mijn grootmoeder [over de dage-
lijkse gang van zaken in een huishouden met personeel; de Beau-
fort, Huydecoper].
De Stelling, jg. 32, 2013 nr. 125. M.L.Veen (†): Plantkundeles rond 
1930 [met foto met namen ca. 1926]; J. Steenstra: Silehem – ont-
staan en locatie [10e-12e eeuw]; A. Dragtstra: Geen echte kerels 
[Ponne]. Bijlage: index 2008-2012.
  Idem, 2013 nr. 126. W. Venema: Andere tijdrekening ‘de oude mei’; 
M.L. Veen (†): Turf als voornaamste brandstof eind jaren twintig; 
R. Schelhaas: Nogmaals de vergeten school [Molenboer].
Terebinth, 2013-2. W. Cappers: Westerveld: de eerste symbiose 
tussen begraven en cremeren; M. Klaasens, P. Groote: Tussen  
techniek en emotie [ontwikkeling van crematorium-architec-
tuur].
  Idem, 2013-3. B. Hendriksen: Graven op internet: funeraire cul-
tuur van de Oranje-Nassaus; Presentatie database historische 
grafzerken; B. Hendriksen (met dank aan Jan Hoogendoorn): 
Een vergeten grafkelder [in Buren; Oranje, van Egmond]; R. Huls-
man: De mont van ‘t graf van Nassau.
  Idem, 2013-4. L. Vermeulen: Database historische grafzerken 
verdient navolging; B. Pierik: De Oude Stadsbegraafplaats 
Leeuwarden. Begeleid in verval; W. Cappers: Restauratie of re-
volutie? Het debat over het begraven in kerken [18e-21e eeuw]. 
De Vonder (Heemkundekring Asten-Someren), jg. 19, 2013-2. Be-
zoeken van Baron van Voorst tot Voorst aan Lierop [1897-1928]; 
P. Feijen: Te voet dur Aasten (16).
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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 congres werd gehouden van 13 t/m 17 augustus te Oslo. 
Het werd begunstigd door mooi weer, een levendige stad en 
een goede en vriendelijke organisatie. Het aantal lezingen 
over heraldiek overtrof die over genealogie. Annelies van 
Bronswijk, Jan Anema, Willem van Zon en ondergetekende wa-
ren de deelnemers uit Nederland.
Annelies van Bronswijk was de Nederlandse spreekster. Zij 
combineerde een bijzondere vraag (zijn Zeelstenaren een 
apart slag volk?) met klassiek en modern onderzoek. Met de 
oudste gegevens is een overzicht gemaakt van de volwas-
sen bevolking uit 1650 van Zeelst (nu: gemeente Veldhoven). 
Van daaruit zijn er ‘rechte’ (mannelijke en vrouwelijke) lijnen 
samengesteld naar nu. Vervolgens is met mitochondriaal en 
Y-chromosomaal DNA-onderzoek de verscheidenheid in die 
bevolking vastgesteld. Die wijkt niet af, van wat elders gevon-
den is. Vele dames- en herenlijnen zijn in de loop der tijd ver-
dwenen. Doordat het bevolkingsaantal de eerste 200 jaar van-
af 1650 tot aan de moderne tijd (rond 1850) gelijk is gebleven, 
is de kans groot, dat een lijn zich enkel voortzet met leden van 
het andere geslacht en daardoor uitsterft. Dit soort onder-
zoek kampt zo met een fundamenteel probleem.
Er is dus geen sprake geweest van de vestiging in een grijs ver-
leden van een homogene groep, die zich vervolgens (sociaal) 
afgezonderd heeft van de omgeving en is uitgegroeid tot een 
‘Zilster slag’. In het algemeen is het ook waarschijnlijker, dat 
het bestaan van een afzonderlijke bevolkingsgroep het gevolg 
is van een proces van (sociale, religieuze en fysieke) afzonde-
ring. De oorzaak ligt dus niet in het begin, maar bij wat er daar-
na gebeurt. Of er aan het begin van dat proces al sprake is van 

een homogene groep, of niet, is voor de uitkomst van weinig 
belang.
Vele lezingen hadden betrekking op Noorwegen, de Noordse 
landen en/of migratie. Daarbij was menigmaal de ‘groep’ on-
derwerp van het onderzoek, het zogeheten prosopografisch 
onderzoek (vluchtelingen, Noorse en Europese adel, immi-
granten in Canada, naar Bergen, grensbewoners in Finland en 
Silezië). Paul Trio uit Gent behandelde de dertiende-eeuwse 
Vlaamse familie Van Liedekerke.
Hoe de Spaanse burgeroorlog en de Sovjettijd tot op heden 
een negatief stempel zetten op het genealogisch onderzoek 
was onderwerp van een drietal lezingen. Bijzonder, tenslotte, 
waren de bijdragen over de gevolgen van de Eerste Wereld-
oorlog voor een frans dorp en over de bruikbaarheid van tradi-
tionele Keltische genealogieën. De laatste dag werd opgevro-
lijkt door Litouwen en Noorwegen: het kiezen van een nieuwe 
heerser van het Pools-Litouwse gemenebest in 1669 werd 
vergezeld door een golf aan genealogische publicaties: een 
aanwinst? Nee, de meeste waren fantasierijke fabricaties, be-
doeld om de aspiraties van de nieuwe koning te ondersteunen. 
Tot slot de vraag naar de kinderen van Edvard Munch: Klassiek 
en modern onderzoek leverden veel op! Maar nee, kinderen 
had hij hoogstwaarschijnlijk niet.
Bij het banket vertegenwoordigde Jan Anema gloedvol het 
vorige congres in Maastricht en verwelkomde Edinburgh het 
congres in 2016. Moskou werd daarbij door de gebeurtenissen 
in Oekraïne gepasseerd. In het Heraldisch Tijdschrift zal Wil-
lem van Zon de heraldische bijdragen bespreken.

Toon van Gestel

Oslo: het 31ste internationaal congres voor Genealogie en Heraldiek

Sluiting Verenigingscentrum  
rond de jaarwisseling

Dit jaar is het Verenigingscenrum (VC) gesloten van  
21 december 2014 tot en met 2 januari 2015.
Vanaf zaterdag 3 januari 2015 is iedereen weer  
van harte welkom in ons VC.
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Lidmaatschap van de Nederlandse Genealogische Vereniging
Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan ne-
venstaand adres en niet aan de afdelingen.

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

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

Adressen van andere diensten en afdelingen
Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Public Relations en 
Dienst ComputerGenealogie: Postbus 26, 1380 AA Weesp.
Afdeling Heraldiek: Jan van der Spek, Goudwespmeent 37, 1218 
GN Hilversum

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

Colofon Gens Nostra



GensDataPro, het stamboomprogramma van de NGV, 
is hét programma bij uitstek voor de genealoog die 
meer wil dan alleen een opsomming van namen en 
jaartallen. In GensDataPro plaatst u al uw 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


