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Bij de voorplaat:
Ingekleurde gravure van een heksenverbranding. Bron onduidelijk (volgens http://miradescritiques.blogspot.nl/2012/12/
el-miedo-al-otro-creo-las-brujas.html een heksenverbranding in Neurenberg en volgens www.malleusmaleficarum.org 
een afbeelding uit de Heksenhamer (Malleus Maleficarum).
De Heksenhamer, geschreven door Institoris en Sprenger, is het bekendste boek over hekserij en verscheen in 1486. 
Vrouwen zouden makkelijk voor duivelse verleidingen bezwijken en een verbond met de duivel werd dus als vaststaand 
beschouwd. Ook werden heksen beschuldigd van allerlei gruweldaden als het opeten van kinderen en moorden plegen, en 
ook van het veroorzaken van hagelbuien en steriliteit, verhinderen van seksuele relaties en allerlei andere zaken, zoals de 
pest (de Zwarte Dood) waarvoor geen oorzaak kon worden gevonden. Het was dus de collectieve angst die vervolgingen 
mogelijk maakte.
Op verschillende manieren werd getest of iemand een heks was voor men tot vervolging overging. Een heks zou van na-
ture buitengewoon licht zijn en daardoor op water kunnen blijven drijven. Een vrouw die verdacht werd van hekserij werd 
in het water geworpen. Bleef zij drijven dan was bewezen dat zij een heks was en kwam zij uiteindelijk op de brandstapel 
terecht. Bleef zij niet drijven, dan was daarmee haar onschuld bewezen. Meestal was het dan te laat en was zij verdron-
ken. Bij een andere test werden de vrouwen gewogen, een heks zou minder wegen dan haar lengte boven een meter in 
kilo’s. De verdachte moest zich onder toezicht uitkleden om te kijken of zij geen gewichten in haar kleding verborgen had. 
Vervolgens kreeg zij een wit gewaad aan waarin zij gewogen werd. Tijdens de zestiende en zeventiende eeuw was er het 
wijd verspreide geloof dat de duivel tijdens het paren met een heks haar een lelijk teken toebracht, het duivelsteken of 
‘stigma diabolicum’. Dit duivelsmerk kon overal op het lichaam van de verdachte aangebracht zijn. Elke moedervlek, wrat, 
huidvervorming of -verkleuring, elk litteken werd als verdacht gezien.
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Van de redactie  

Voor u ligt de laatste editie van Gens Nostra van dit jaar. Het jaar 2014 is voorbij gevlogen en uit de 
vele positieve reacties maken wij op dat we op de goede weg zijn. Vele interessante artikelen zijn 
naar ons opgestuurd, en vooral de themaoproepen hebben veel reacties losgemaakt. Zo was het 
bijvoorbeeld niet mogelijk alle aangeboden “Familiegeschiedenissen rond de Eerste Wereldoor-
log” in één uitgave of dubbelnummer te plaatsen. De overige artikelen komen daarom successie-
velijk in één van de volgende edities aan bod.
We beginnen deze editie met een bijzonder interessant artikel in de reeks “Op het slechte pad” 
getiteld “Het scherprechtersgeslacht Pruijm/Pfraum, ook Prom/Praum/Sprong genoemd” van de 
hand van Cornelis R.H. Snijder. De auteur heeft vele jaren onderzoek gedaan naar diverse geslach-
ten van scherprechters (beulen) en mag dan ook als een expert op dit gebied gelden. Een lid van 
dit geslacht, meester Hans Pruijm, is bekend omdat hij het doodvonnis over Johan Van Oldenbar-
nevelt in 1619 mocht voltrekken. Het artikel gaat dus over voltrekking en in het bijzonder over de 
voltrekkers van een opgelegd vonnis. Het blijkt om een geslacht te gaan dat sterk verbonden was 
met de uitoefening van dit bijzondere beroep en voorts over vele aan het beroep en de persoon 
verbonden historische details, die naar verwachting de lezer zeer zullen boeien. In deze editie vind 
u deel 1, dat in het bijzonder handelt over meester Hans Pruijm, de executeur van Johan van Ol-
denbarnevelt. In deel 2 komt zijn nageslacht, inclusief zijn schoonzonen, waarvan een aantal ook 
scherprechter was, aan bod.
Het volgende artikel getiteld “Eerste Wereldoorlog, mobilisatie en inkwartiering, 1914-1918” 
is van Maryke Snels en gaat over de Nederlandse militairen die werden ingekwartierd bij haar 
voorouders in Dongen, Noord-Brabant. Een verhaal met veel oude foto’s en andere illustratieve 
beelden uit die periode.
Verder hebben we in deze uitgave ook een paar korte verhalen. Een daarvan is een commentaar 
van Berend van Dooren op een eerder dit jaar verschenen artikeltje van auteur Van der Zeeuw, die 
aandacht schonk aan een opmerkelijke vondst in het trouwboek van Zuidland. Het tweede betreft 
een verhaal in de serie “De ene akte is de andere niet” van Hans Meijeraan. Het is een analyse van 
de problemen die opdoemen bij het bepalen van de leeftijden van personen zoals deze uit de ak-
ten in het Haags Gemeentearchief en FamilySearch rond 1816 naar voren komen. De drie bekende 
rubrieken zijn alle aanwezig. De bespreking van de tijdschriften is nu aangekomen bij de bladen 
verschenen begin dit jaar, dus de grote achterstand is nu bijna geheel ingelopen.

We zijn de afgelopen maanden aan de slag gegaan met het inventariseren en beoordelen van de 
naar ons opgestuurde bijdragen voor het Themanummer: “Napoleon en zijn invloed op het leven 
van onze voorouders”. De zeventien bijdragen moeten zorgvuldig doorgelezen worden en verder 
moet worden gekeken naar de meest passende aanpak en vormgeving van dit themanummer. Ook 
nu geldt weer dat alle voor publicatie geschikte bijdragen geplaatst zullen worden, maar vermoe-
delijk zullen niet alle bijdragen in één nummer kunnen worden opgenomen.

De redactie dankt de vele auteurs voor het insturen van hun bijdragen aan Gens Nostra. Enke-
le werden gepubliceerd in 2014 en andere komen wellicht het volgend jaar aan bod. De redactie 
is in de loop van dit jaar werkelijk onder de indruk geraakt van de grote interesse en de positie-
ve reacties die zij mocht ontvangen over het blad. Wij hopen het volgend jaar op dezelfde weg 
door te gaan met het maken van een mooi en interessant blad voor de leden van onze vereniging.  
We wensen u alvast prettige feestdagen.

Frits van Oostvoorn
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CORNELIS R. H. SNIJDER

Op het Slechte Pad

Het scherprechtersgeslacht Pruijm/Pfraum,
ook Prom/Praum/Sprong genoemd

Een belangrijke gebeurtenis binnen onze vaderlandse geschiedenis is wel de omstre-
den executie in 1619 van landsadvocaat en raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt. 
In talloze geschriften wordt hierover uitgebreid verslag gedaan. Zelfs onze ‘prins der 
dichters’ Joost van den Vondel hekelde deze spraakmakende onthoofding. Eén van de 
hoofdpersonen binnen dit strafproces blijft volledig anoniem: namelijk de strafvol-
trekker oftewel scherprechter. 

1. Onthoofding Johan van Oldenbarnevelt door scherprechter Mr. Hans Pruijm op 13 mei 1619. Ets van Jan Luyken, 1649-1712 (Collectie Rijksmuseum Amsterdam)

Deel 1: Meester Hans Pruijm, ‘executeur’ van Johan van Oldenbarnevelt
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Zijn naam wordt niet genoemd, men weet blijkbaar niets van 
hem. Hij figureert heel respectloos als ‘de beul’, meer niet. Toch 
had juist hij een speciale rol die dag. De man die het vonnis uit-
voerde, de spil van het gezelschap! Hoewel in opdracht, had hij 
het volledige vertrouwen en werd geacht een bekwaam vakman 
te zijn. De straffen werden destijds in het openbaar voltrokken, 
zodat de bevolking kon zien en controleren dat het recht werd 
gehandhaafd (en vooral eerst zou nadenken voordat men zelf de 
maatschappelijke normen en waarden zou schenden).
Met name de voltrekking van de doodstraf was een spek-
takel van de hoogste orde. Toch was de scherprechter (in de 
volksmond ook wel beul geheten) zeker geen buiten de maat-
schappij geplaatste brute kerel, zoals vaak wordt gedacht. Hij 
was veel meer een achtenswaardig, rechtvaardig en beëdigd 
persoon, die heel precies volgens justitiële opdrachten werk-
te. Zijn aanspreekvorm was ‘meester’, maar hij werd ook heel 
deftig ‘monseigneur’ of ‘meester van den scherpen swaerde’ 
genoemd. Binnen deze studie komt de strafvoltrekker van Van 
Oldenbarnevelt voor het eerst uit zijn anomiteit en verkrijgt 
weer een eigennaam: Meester Hans Pruijm!

Voornoemde Mr. Hans Pruijm is de probandus in de onder-
staande genealogie van het Duits-Nederlandse scherprech-
tersgeslacht Pruijm/Pfraum. Dit oude geslacht vindt zijn oor-
sprong in de huidige Duitse deelstaat Rijnland-Palts (Landau, 
Simmern)1. De familienaam Pruijm is de Nederlandse verbas-
tering van de Duitse naam Pfraum. Onder deze laatste naam 
waren er in de Palts meerdere scherprechters werkzaam. 
Bekend is dat leden van deze familie in de tweede helft van de 
zestiende eeuw nauw betrokken waren bij de vele heksenpro-
cessen aldaar2. In Nederland waren de leden van deze familie 
onder meer als scherprechter in Zutphen, Utrecht, Dordrecht, 
Kampen, Zwolle en Breda werkzaam.

Hans Pruijm, de ‘veltscheerder van Bernevelt’

Ook onze probandus Mr. Hans Pruijm is afkomstig uit de hui-
dige deelstaat Rijnland-Palts. Hij is geboortig uit de stad Mei-
senheim in het toenmalige hertogdom Palts-Zweibrücken. Dit 
blijkt onder meer uit zijn scherprechterseed, die hij op 28 de-
cember 1604 in Utrecht afgelegde voor en ten overstaan van 
alle schepenen (afb. 2):

‘Heeft Hans Pruym, gebooren van Meysenheim int Her-
tochdom van Swyburch (Zweibrücken)3 als scerprechter 
zijn eedt gedaen, ende verclaert dat hy die Magistraet zal 
respecteren ende obedieren alst behoort, dat hy sall se-
creet houden ende nyet rebelleren tgeene hy opde examen 
(ondervraging onder tortuur) zall hooren ende voorts alles 
doen dat een getrouw scherprechter schuldich is, ende be-
hoort te doen. Actum voor Willem van Driellenborch, Jacob 
van Bemmel, Johan van Straten ende Jacob van Medenblick, 
schepenen’4.
Mr. Hans Pruijm was voorheen een zogenaamde ‘Hexenscharf-
richter’. Dit wordt duidelijk uit zijn eigen verklaring van 12 juli 

1614, bij zijn visitatie (onderzoek) van de Utrechtse ‘tover-
naerster’ (heks) Janneke Peters. Voor een fragment hieruit 
zie de tekst hieronder en afb. 3 en voor de volledige verkla-
ring, inclusief kostendeclaratie raadplege men bijlage A:

‘... Verclaerden noch dat hy deponant, als Scherprechter om-
trent XXII (22) jaeren geleden [1592/93] tot Mombour (Mon-
tabaur) in t’ Bisdom van Trier wel LXXV (75) personen die als 
Tovernaers gecondemneert waeren gebrant heeft, ende dat 
alle degeene personen oock...5.
Montabaur ligt in de deelstaat Rijnland-Palts. Het behoorde 
weliswaar tot het bisdom Trier, maar lag nog op behoorlijke 

afstand van de stad Trier (op de andere Rijnoever). Overigens 
meldde Pruijm in zijn verklaring, dat hij ook in zijn periode als 
scherprechter in Zutphen (1595-1604) met een heks te maken 
had. Hij geeft aan, dat heksen eenvoudig herkenbaar zijn, via 
een litteken aan het hoofd!6 Voor Pruijms volledige verklaring 
zie bijlage A.
Van 1585 tot 1595 vonden er in Trier en in het bisdom Trier gro-
te heksenvervolgingen plaats. Dat Pruijm in één jaar 75 heksen 
verbrand zou hebben lijkt aan de hoge kant, maar komt volledig 
overeen met eerdere publicaties. In het hertogdom Luxem-
burg, in het gebied dat onder het bisdom Trier viel, vonden tien 
maal (!) zoveel heksenprocessen plaats als in het gedeelte dat 
onder het bisdom Luik viel7.

Pruijms benoeming op 17 november 1595 als scherprechter te 
Zutphen sluit naadloos aan op het einde van de heksenproces-
sen in het bisdom Trier8. Na afloop hiervan kwam Hans Pruijm 
wellicht direkt naar Zutphen en diende aldaar negen jaar als 

2. Scherprechterseed van Mr. Hans Pruijm, Utrecht 28 december 1604 
(Collectie Het Utrechts Archief)

3. Verklaring van Mr. Hans Pruijm, Utrecht 12 juli 1614 (Collectie Het 
Utrechts Archief)
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scherprechter, voordat hij eind 1604 zijn belangrijke aanstel-
ling als stadsscherprechter te Utrecht (tevens scherprechter 
voor het Hof van Utrecht) verwierf9.
In Zutphen woonde ‘meester Hans Praum scharprechter’ van-
af 1596 in een op de stadsmuur gelegen woning, de zogenaam-
de ‘bodelstoren’ (beulstoren). Kort na zijn vertrek uit Zutphen 
werd deze toren afgebroken (1605). In Utrecht bezat Pruijm 
sedert 1613 een eigen woning in de Santstraat, dichtbij de hui-
dige Jacobikerk. In het stadsgebied waar reeds vele eeuwen 
de scherprechter woonde, op korte afstand van het Paarden-
veld (‘alwaer men gewoon is justitie te doen’).

In 1619 werd scherprechter Hans Pruijm met de opdracht ‘ver-
eerd’ om onze grote politicus Johan van Oldenbarnevelt te ont-
hoofden. Aan deze executie dankt Pruijm dan ook zijn alias: de 
‘veltscheerder [barbier] van Bernevelt’! Pruijm was zeker wel 
trots op zijn bijnaam; bij zijn overlijden (1621) werd deze nog 
steeds gebruikt10.
Blijkbaar stonden de Utrechtse scherprechters in een hoog 
aanzien, want ook Pruijms voorganger (Mr. Jacob Michielsz) 
verkreeg in 1584 de ‘eervolle’ opdracht om Balthazar Gerards, 
de moordenaar van prins Willem van Oranje, te executeren. Dit 
wrede vonnis werd door hem op 14 juli 1584 in Delft voltrokken 
om: ‘ten exempel van allen anderen seer righoreuselijcken ge-
straffet te worden’. ‘Meyster’ Jacob Michielsz was ca. 1553 ‘ghe-
boren tot den lande van Lutsenburch’ (hertogdom Luxemburg) 
en dus ook afkomstig uit het eerder genoemde bisdom Trier11.
Mr. Hans Pruijm overleed op 17 april 1621 (‘Nieuwe Stijl’) in de 
Utrechtse Santstraat, vredig thuis ‘op sijn bedde’. Hij werd 
opgevolgd door zijn zoon Mr. Hans Jurriaen Pruijm (deel 2, sub 
voce II.): ‘den nyeuwen beul meester Hans, den ouden sijn soon’. 
Deze Mr. Hans jr. had wel reeds de nodige ervaring, hij was in de 
periode 1612-1621 al scherprechter in Dordrecht geweest.

Het voorgeslacht

In Mr. Hans Pruijm’s geboortestad Meisenheim (Palts), was 
in de tweede helft van de zestiende eeuw een scherprechter 
werkzaam, wiens naam ons tot op heden onbekend is geble-
ven. Echter met grote waarschijnlijkheid is deze scherprech-
ter de vader van onze Mr. Hans12. Een mogelijke oom van hem 
was wel scherprechter Nicolaus Pfraum. Deze was tot 1584 
scherprechter in Simmern en daarna tot 1597 scherprechter in 
Landau. In verband met de vele problemen tijdens de plaatse-
lijke heksenprocessen in Landau, was Mr. Nicolaus in 1584 van-
uit Simmern naar Landau gehaald. En met succes, hij verkreeg 
aldaar een vaste scherprechtersaanstelling. Hij trouwde op 
31 augustus 1584 in Landau met Anna R[e]upert (nageslacht: 
drie kinderen). Mr. Nicolaus Pfraum had al een eerder huwelijk, 
want in 1587 had hij reeds een volwassen zoon. Scherprech-
ter Mr. Nicolaus Pfraum stierf in 1597 te Landau13. Zijn wedu-
we hertrouwde aldaar op 20 november 1597 met de nieuwe 
scherprechter Mr. Hans Philipp Carle. Verder onderzoek in 
Duitsland (Palts) zou mogelijk meer duidelijkheid kunnen ge-
ven omtrent Hans Pruijms voorgeslacht.

Het beroep van scherprechter
Scherprechters of beulen kende men reeds in de vroegste tij-
den. Al in de bijbel wordt een scherprechter genoemd (althans 
in de vertaling van Luther), die de opdracht kreeg om Johannes 
de Doper in de gevangenis te onthoofden (Marcus 6:27).
Het beroep van scherprechter werd in de late Middeleeuwen 
nog vaak als zondig beschouwd, daar er toen immers het chris-
telijk verbod op het doden gold. Het zesde gebod: gij zult niet 
doden! Daarna zag men op basis van hetzelfde christendom de 
uitvoering van de strafjustitie meer en meer als de wil van God, 
dus ook rechtvaardig. Echter onder de invloed van de leerstel-
lingen van het natuurrecht kwamen er twijfels over de dood-
straf en het werk van de scherprechter. Uit deze tijd dateert 
ook de dubbele moraal: op grond van de afschrikking execu-
ties verlangen, maar de uitvoering hiervan verachten!
Scherprechters of beulen spreken nog steeds tot onze 
verbeelding. Zij vervulden immers een huiveringwekkend be-
roep en bedienden zich daarbij van zwaard, galg, rad en pijnbank. 
Zeker geen alledaagse bezigheid. En wat voelde de man zelf bij 
de uitvoering van zijn werk? Het blijft ons een raadsel. Toch ken-
de ook de scherprechter zijn trots. Hij had immers een gezin met 
kinderen, die hij verzorgde en liefhad. Toch moge het duidelijk 
zijn, dat niet iedereen geschikt was voor dit wrede ‘beulswerk’!
De scherprechter zelf voelde zich een achtenswaardig en 
rechtvaardig mens. Hij was immers beëdigd en werkte strikt 
volgens justitiële opdrachten. De straffen werden bij voorkeur 
in het openbaar voltrokken. Deze openbaarheid betrof niet al-
leen de lijfstraffen, maar vooral ook de doodstraffen. De dood-
straf werd niet alleen bij moord, maar ook bij diefstal en brand-
stichting toegepast. In de Nieuwe tijd werd een terechtstelling 
met klokgelui aangekondigd, zodat het publiek zich tijdig naar 
het ‘theater van de afschrikking’ kon begeven. Dit publiek was 
zeer kritisch. Een ondeskundig uitgevoerde executie leidde 
zonder meer tot onrust. Om deze redenen werd er in de vijf-
tiende en zestiende eeuw nogal frequent van scherprechter 
gewisseld. De scherprechter diende vooral een bekwaam vak-
man te zijn. Hij was volledig gebonden aan hetgeen hem werd 
opgedragen en de geringste afwijking kon de strafmaat dus 
verlichten of verzwaren14.
De strafrechtelijke functie van de scherprechter, het terecht-
stellen van misdadigers, maar ook het folteren op de pijnbank 
bracht hem veel kennis op het gebied van de anatomie. Minder 
bekend is dan ook dat in vroegere tijden de bevoegdheid om zich 
met heelkunde bezig te houden ook aan de scherprechter was 
toegekend15. Uit de ons beschikbare historische bronnen blijkt 
onder meer dat een goede chirurgische kennis in de regel de 
voorwaarde was om kans te maken op een scherprechtersaan-
stelling16. Met zijn nevenberoep als chirurgijn/ledezetter (lid-
zetter17) verschafte menig scherprechter zich een uitstekend 
aanvullend inkomen. Medisch gezien waren de toestanden 
toen nog verre van rooskleurig. Door de eenzijdige voeding 
en slechte woonomstandigheden konden zich allerlei vormen 
van lichamelijke gebrekkigheid ontwikkelen. Met name ver-
krommingen en aangeboren afwijkingen, maar vooral ook fou-
tief gezette of slecht genezen breuken en ontwrichtingen. De 
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scherprechter was ook zeer bedreven in de behandeling van 
botbreuken, verstuikingen, verrekkingen en spierscheuringen. 
De minderbedeelden in de samenleving konden veelal gratis 
van zijn diensten gebruik maken. Buiten zijn justitiële functie 
vervulde de scherprechter vooral ook een medisch-sociale 
functie! Scherprechters hebben hun ongewone beroep eeuwen-
lang uitgeoefend.

Door aanvullend onderzoek in de onderhavige archieven kwa-
men wij de namen van deze straffunctionarissen te weten. De 
scherprechter oefende zijn beroep niet in de anonimiteit uit. 
Binnen de stadsgemeenschap was hij zeker een bekende per-
soonlijkheid. Sommige scherprechters bereikten zelfs landelijke 
bekendheid18.
De scherprechter werd geacht, maar ook gevreesd. Hij bekleed-
de immers een ambt, waarin hij al ‘a priori’ een machtspositie ver-
vulde ten opzichte van de gewone burger. In oude archiefstukken 
verschijnt hij vaak eerwaardig als ‘Meester vanden scherpen 
swaerde’, terwijl hij als doopheffer soms als ‘D[ominus]’ (de voor-

name heer) wordt betiteld. Ook voerde menig scherprechter 
standsbewust zijn eigen familiewapen en liet zijn kinderen stu-
deren. Veelal werd dan voor een medische studie (‘medicinæ 
doctor’) gekozen.
Toch is zijn situatie niet overal zo rooskleurig en per regio kon zijn 
status en reputatie nogal verschillen. In sommige steden stond 
de scherprechter duidelijk in een lager aanzien. De oorzaak hier-
van ligt wellicht in zijn relatie met de vildersfamilies. Door de 
geringe maatschappelijke waardering voor hun werkzaamheden 
stonden de vilders (afdekkers) op de laagste sport van de soci-
ale ladder. Zij hadden vooral tot taak het aan ziekte gestorven 
vee en paarden van de huid te ontdoen. Als stadsvilder (reiniger) 
waren zij verantwoordelijk voor het leeghalen van de openbare 
toiletten (het privaat of secreet) en waren vaak ook verplicht de 
scherprechter als ‘beulsknecht’ te assisteren (in Nijmegen ook 
‘clicksteen’ geheten, in Zutphen ‘goltgrever’). In de Duitstali-
ge gebieden stonden deze vilders in een vast dienstverband 
met de scherprechter (de pachter van de ‘Abdeckerei’) en had-
den de status van ‘unehrlich’ of ‘infam’ (‘levis notæ macula’19).

4. Scherprechter Mr. Hans Pruijm voltrekt op 13 mei 1619 op het Haagse Binnenhof het doodsvonnis over een neerknielende en biddende Johan van Olden-
barnevelt, ets, Reinier Vinkeles, detail (Collectie Rijksmuseum, Amsterdam)
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Sociologisch, medisch- en rechtshistorisch gezien neemt 
de scherprechter een geheel eigen plaats in. Hij trouwde bij 
voorkeur binnen de eigen beroepsgroep. Een strategische 
keuze, want zo bleven kennis, vermogen, macht en aanstel-
ling gewaarborgd. Deze beroepsvererving (en het daarmee 
verbonden endogene huwelijksgedrag) betrof niet alleen de 
scherprechter, maar was veel meer een verschijnsel van de 
eigentijdse standenstaat (adel, juristen, predikanten, boe-
ren, et cetera). Binnen het Ancien Régime meer regel dan uit-
zondering. Door hun specifieke huwelijksgedrag konden de 
scherprechtersfamilies zich vaak tot uitgebreide en interna-
tionaal verspreide scherprechtersdynastieën ontwikkelen.

De onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt, 1619

In 1570 werd Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) na een 
buitenlandse studiereis aangesteld als advocaat van het Hof 
van Holland. Hij sloot zich aan bij prins Willem I van Oranje, 
verhuisde naar Delft en trouwde aldaar (1575) met de rijke 
(buitenechtelijke) regentendochter Maria van Utrecht (1553-
1628). Een jaar later werd hij Pensionaris van Rotterdam, dan 
nog een kleine stad. Van Oldenbarnevelt viel op vanwege 
zijn grote werklust, hoge intelligentie en kende een snelle 
carrière. In 1582 bracht hij het tot vertrouwenspersoon van 
stadhouder-prins Willem van Oranje.
Na diens moord in juli 1584 onstond er een machtsvacuüm. De 
oudste zoon van Willem van Oranje, prins Philips Willem, zat 
in Spanje gevangen en was daardoor niet beschikbaar om zijn 
vader op te volgen. De dan nog 17-jarige prins Maurits (1567-
1625) was de tweede zoon van Willem van Oranje. Van Olden-
barnevelt maakte zich echter sterk voor een overdracht van 
zijn vaders functie aan deze jeugdige prins. En zo werd Mau-
rits op zijn achttiende verjaardag tot stadhouder van Holland 
en Zeeland benoemd en later nog tot stadhouder van alle ge-
westen, behalve Groningen en Friesland. Op 8 maart 1586 ver-
kreeg Van Oldenbarnevelt de functie van Landsadvocaat en 
Raadspensionaris: voorzitter van de Staten van het toonaan-
gevende gewest Holland. Hij zou dit tot aan zijn dood blijven. 
De samenwerking met de twintig jaar jongere Maurits verliep 
aanvankelijk prima.
Echter in 1600 ontstond de eerste strubbeling tussen Van Ol-
denbarnevelt en Maurits. De handelsvloot van de Republiek 
had geregeld last van piraten uit Duinkerken en Van Oldenbar-
nevelt besloot het leger naar Duinkerken af te zenden. Mau-
rits was hier op tegen omdat hij het risico te groot vond maar 
stemde uiteindelijk toch toe. Deze Slag bij Nieuwpoort werd, 
met een groot verlies aan manschappen, slechts met moeite 
gewonnen. Met deze expeditie naar Duinkerken had Maurits 
het voortbestaan van de Republiek op het spel gezet. In de 
volgende jaren escaleerde de onenigheid en vochten zij een 
hevige machtstrijd uit. Het vertrouwen was weg en toen Van 
Oldenbarnevelt in 1609 ook nog eens de vrede tekende met de 
Spanjaarden, lijkt prins Maurits het helemaal zat te zijn.
Een meningsverschil over de juiste vorm van het protestantis-
me leidt later dan ook tot een staatsgreep. Op 29 augustus 1618 

liet prins Maurits zijn voormalige mentor arresteren op ver-
denking van landverraad. Buiten deze ‘officiële’ reden speelde 
het geloofsconflict natuurlijk een grote rol. Religie en politiek 
moesten gescheiden blijven, vond men. Na een vooronderzoek 
werd in februari 1619 met het eigenlijke proces begonnen. 
De Raadspensionaris was maandenlang het middelpunt van 
een politiek showproces, dat enkel met zijn dood kon eindi-
gen. Hij weigerde om genade te vragen, hij voelde zich on-
schuldig. Op 12 mei 1619 werd Van Oldenbarnevelt, tot zijn 
verbazing, op gezag van de Generaliteitsrechtbank wegens 
land- en hoogverraad ter dood veroordeeld. De volgende dag 
al zou Johan van Oldenbarnevelt op het Haagse Binnenhof 
‘met den Swaerde ter doodt geexecuteert’ worden. Op deze 
dag ging hij ’s morgens om negen uur, tussen twee predikanten 
in en ondersteund door zijn dienaar Jan Franken, op weg naar 
het schavot. Mr. Hans Pruijm, de scherprechter van Utrecht, 
volgde hen discreet. De stoet hield stil bij de uitgang van de 
Ridderzaal. Steunend op zijn beroemde wandelstokje betrad 
de trotse en bejaarde politicus het tegen de zaal opgetrokken 
schavot. Hij keek naar de hemel en zei: ‘o God! Wat komt’er van 
de mens’. Kort daarop zijn laatste gebed. En wijzend naar ‘de 
Beul van Utrecht, die daer veerdich stondt’ riep hij: ‘dat die 
niet aan mij kome’20.
Dan eerst richtte Van Oldenbarnevelt zich tot het massaal 
toegestroomde publiek met de woorden: ‘Mannen, geloof 
niet dat ik een landverrader ben; ik heb eerlijk en vroom ge-
handeld als een goede patriot, en zo zal ik sterven’. Hij trok 
daarop zijn fluwelen muts voor zijn ogen. Omstreeks half tien, 
neergeknield voor een hoop zand, sprak hij biddend: ‘Hee-
re, zyt mij uwen armen zondaar genadig!’. En sprak dan zijn 
laatste woorden: ‘Maak het kort, maak het kort’. Lang werd 
aangenomen dat Van Oldenbarnevelt deze woorden tegen 
scherprechter Hans Pruijm sprak, maar waarschijnlijk waren 
ze bedoeld voor zijn trouwe knecht Jan Franken, die afscheid 
wilde nemen. Dan volgde een snelle zwaardslag. Van Olden-
barnevelts hoofd viel in het zand, met nog enkele stukjes van 
zijn vingers. Neergeknield had hij namelijk al biddende zijn 
handen omhooggehouden.

Na de executie, verzocht Maria van Utrecht om het lichaam 
van haar man in de heerlijkheid Berkel te mogen begraven. 
Toch werd het lijk, waarschijnlijk buiten de familie om, in stil-
te, in of nabij de kapel van het Hof van Holland begraven21.
Op 13 mei 1619 vinden we in het register met besluiten van 
de Staten van Holland waardig en zonder enige zweem van 
schuldbesef Van Oldenbarnevelts onthoofding terug: ‘Een 
Man van grooten bedryve, besoigne, memorie ende directie, 
jae singulier in alles: Die staet siet toe dat hy niet en valle; en 
sy Godt syne Ziele genadigh, Amen’ (afb. 5)22. Volgens de over-
levering bevindt het zwaard, waarmee scherprechter Mr. Hans 
Pruijm de raadspensionaris Van Oldenbarnevelt onthalsde, 
zich sedert 1878 in de collectie van het Rijksmuseum Amster-
dam (afb. 11).
Het zwaard werd in dat jaar geschonken door Jonkheer Geraerts 
van Simonshaven en draagt de navolgende inscriptie:
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‘Stokoude schuldeloze Helt/ Rampzalige Oldenbarnevelt/ Dit 
zwaart sloeg door uw hals den Staat/ Een diepe wonde in zij-
nen Raadt/ Toen op het Haagse moortschavot/ Uw dierbaar 
leven wierd geknot’ (afb. 6).

Genealogie

I.  Hans Pruijm (Pfraum, Prums, Praum, Praun[s]), gebo-
ren Meisenheim (hertogdom Palts-Zweibrücken) ca. 
1560-1565, werkzaam als scherprechter te Montabaur 
(keurvorstendom Trier) ca. 1592-1593, stadsscherprechter 
te Zutphen 1595-1604, stadsscherprechter te Utrecht, te-
vens scherprechter ald. van het Hof van Utrecht 1604-1621, 
alias: ‘veltscheerder (barbier) van Bernevelt’23, woonde 
Zutphen in de ‘bodelstoren’ op de stadsmuur 1596-1604, 
woonde Utrecht in de ‘Santstraet’ 1613-1621, overleden 
ald. 17 april 1621 (‘Nieuwe Stijl’), trouwt Marichgen Gerrits 
(Geritsdr.), begraven (aangifte) Utrecht (Jacobikerk) 23 
april 1632 (geref.) als: ‘weduwe van Hans Pruijm in zijn leven 
Meester van de scherpensweerde’24.

 Op 17 november 1595 in Zutphen werd ‘Hans Praum tot Scherprich-
ter angenoomen mits dat hem van den gewaldigen Provost accordirt is’ 
(afb. 7)25.
 Op 8 december 1595 verzoekt de ‘Ridderschap und Steden der 
Graeff schap Zutphen’ in een missive aan het Hof van Gelre om de offi-
cieren van de Graafschap te gelasten om zich weer als van ouds ‘in t’ on-
derholt des Scarp Richter alsnu tho Zutphen aengenomen’ bij te dragen. 
Ook werd scherprechter Hans Praum op 8 mei 1600 nog het monopolie 
gegund voor ‘de executie van criminele’ in de Graafschap Zutphen26.
Zutphen, stadsrekeningen, 21 december 1595:
‘Den Scharprichter [Hans Praum] uuit beveel des burgemeesters Wall und 
Schimmelpenninck woo die baade Johan Coonninck den rentmeester re-
ferirde, gegeven 4 gulden, 8 stuiver’. 
Ibidem op 4 januari 1596: ‘Meester Christophell Glasemaker voer drye nije 
glasen in de wonninge van den scharprichter [Praum] gemaket, alsook an-

dere glasen daar sellefs reparirt woo insgeliken twee glasen verlodet op 
die reg kamer, waarvoer dieselve ontfangen 5 gulden 14 stuiver’. 
Ibidem op 18 januari 1596: ‘Den scharprichter [Praum] op reekeninge van 
sine gagie betalet 5 Carolus gulden, facit 3 gulden’27.
Zutphen, resoluties, 4 februari 1596:
Item worden de inkomsten van de scherprechter vastgelegd, boven 
’tgeene den Scharprichter vanden Gewaldigen [noch is] toegesecht’. Ook 
wordt hem nog de ‘vriheit van Accis und Import voer sijn selffs’ verleend 
en een vrije woning en kleding. Deze vrijstelling van accijnzen was reeds 
‘sedert ondenklijke tijden’ een verworven recht van de scherprechters in 
Zwolle, Deventer en Kampen. Uitzondering hierop was ‘den impost op de 
brandewijn en gebrande wateren’. Mr. Pieter Symons, scherprechter te 
Leeuwarden 1597-1611, werd in 1599 niet vrijgesteld van deze burgerac-
cijnzen28.
Ibidem, resoluties, 26 maart 1596:
‘Op Supplicatie des Scharprichters Hans Praum’ wordt de financiële ver-
rekening vastgelegd vanwege het verhoor, pijniging en verbranding van 
Elze Scheepers (‘weegen examinatie van Elze Scheepers’). Hij krijgt van 
stadswege totaal 20 dalers en 20 stuivers (22 gulden 4 stuiver) uitbetaald. 
De werkelijke afrekening is in de stadsrekeningen op 28 maart 1596 vast-
gelegd. Zie tekst hieronder29.
Ibidem, stadsrekeningen, 28 maart 1596:
‘M[eester] Hans Praum Scharprichter van verhoer, pijninge, bewaringe vnd 
verbarninge (verbranding) des dooden lychams van Elze Scheepers bij 
eenen Ersamen Raadt vermuege des Memorien books accordirt vnd bij 
deesen rentmeester betaalt 20 daler 20 stuiver facit 22 gulden 4 stuiver’. 
Voor het verbranden van het lichaam gebruikte men vier karren hout en 
twee vimmen stro (een vim is 100 bossen) (afb. 8)30.
Ibidem, resoluties, 19 juli 1596.
De scherprichter Mr. Hans Pruijm (Praum) wordt dan ‘geconsenteerd’ voor 
een nieuwe woning. Deze ambtswoning bevindt zich in een toren op de 
stadsmuur van Zutphen. De benaming van deze toren was de ‘bodelsto-
ren’ (beulstoren) en lag bij het Heer Hendrikshuis aldaar. Deze beulstoren 
werd in 1605 afgebroken, kort na het vertrek van scherprechter Mr. Hans 
Praum uit Zutphen31.
Ibidem, stadsrekeningen, 31 oktober 1596:
‘Christophel Glasemaker van dat hij in den toorn (beulstoren) bij Het Hen-
rickshuis tot behooff des scharprichters [Praum], den men aldaar sine won-
ninge vergunnet, gemaket ennige glasen, heff ontfangen 1 gulden 20 stuiver’. 
Ibidem op 5 december 1596: ‘Voer koorden, verwiell und makloon des 
scharprichters mantell und andere kledinge, Frans van Colen snijder ont-
fangen 5 gulden 2 stuiver’.

5. Gedrukte resolutie, Staten van Holland, 13 mei 1619
(Collectie Nationaal Archief, Den Haag) 

6. Inscriptie op ‘beulszwaard’ 1619 (Collectie Rijksmuseum Amsterdam)

7. De scherprechtersaanstelling in Zutphen van Mr. Hans Praum (Pruijm), 
17 nov. 1595 (Collectie Regionaal Archief Zutphen)

8. Stadsrekeningen Zutphen, Meester Hans Praum Scharprichter, 1596 
(Collectie Regionaal Archief Zutphen)
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Ibidem op 5 december 1596: ‘An des scharprichters toorn (beulstoren) 
meester Christophell gemaket zekere glasen und olden gestoppet, ont-
fangen 1 gulden 5 stuiver’.
Ibidem op 9 januari 1597: ‘Die goltgrever (stadsvilder/reinmaker) gefuiret 
hebben vier kaaren kalcks und sandts an des scharprichters wonninge, 
hefft daarvoer ontfangen 5 stuiver’32.
Ibidem, resoluties, 14 en 17 januari 1597:
Aan de scherprechter werd ‘voer deese reise’ 20 tonnen turf geleverd, 
‘sonder daar van consequentie too maken’33.
Ibidem, stadsrekeningen, 13 februari 1597:
‘Henrich Petersen gelevert 25 tonnen torffs, die 20 ontfangen bij den 
scharprichter [Praum] und d’andere vijf bij de schipwacht, daarvoer be-
taald 2 gulden 14 stuiver’34.
Ibidem, stadsrekeningen over 1596/1597:
Aan ‘Hans Praum Scharprichter’ wordt 20 gulden ‘voer sin loon’ betaald. 
Tevens ontving hij ‘Voer kledinge 3½ elle Leydts’ (afb. 9)35.
Ibidem, stadsrekeningen, 24 april 1597:
‘Henrick Leyendecker van dat hij an des scharprichters torn (beulstoren) ge-
arbeidet een dag, ontfangen 27 stuiver’.
Ibidem op 22 januari 1598: ‘Peter Mool in plats van sines gewontelicken torns 
die men gedaen hefft too bewonnen den scharprichter voer huishuer toege-
lacht 4 gulden’.
Ibidem op 12 februari 1598: ‘Den scherprichter [Praum] ex gratia een kaar 
torffs bestelldt, waarvoer betaald 1 gulden 24 stuiver’.
Ibidem op 12 maart 1598: ‘Den scharprichter [Praum] na older gewoenten van 
verpachten der landen, 27 stuiver’36.
Ibidem, stadsrekeningen over 1597/1598:
Aan ‘Hans Praum Scharprichter’ wordt 20 gulden ‘voer sin Loon’ betaald. 
Tevens ontving hij ‘Voer sin kledinge 3½ elle Leydts’37.
Zutphen, Waarboek, 9 mei 1597.
Mr. Hans [Praun] Scharprichter’ wordt dan voor het eerst in het Zutphense 
Waarboek vermeld. Hierin werd nauwkeurig genoteerd wie er het recht 
bezat gebruik mogen te maken van de Zutphense stadsweiden. Mensen 
met een dergelijk recht mochten dan twee koeien op de stadsweiden la-
ten grazen. Deze inschrijvingen verschijnen jaarlijks. Op 7 mei 1604 werd 
‘Mr. Hans Praun, Scharprichter’ voor het laatst in dit Waarboek genoemd 
(afb. 10)38.

Zutphen, stadsrekeningen, 28 mei 1598:
‘Meester Hans Praum scharprichter van dat hij twye, geholden voer 
vagebonden, visitirt offt se ook gebrandtmahllt, van ieder ontfangen een 
mengelen wijns, facit 9 stuiver’;
Ibidem op 17 december 1598: ‘In meester Hans [Praum] Scharprichters 
wonninge (beulstoren) [door] Christophell Glasemaker gestoppet die gla-
se, daarvan betaald 20 stuiver’39.
Ibidem, stadsrekeningen over 1598/1599:
Werd aan ‘Hans Praum Scharprichter voer sin loon 20 gulden’ betaald. Te-
vens werd hij ‘Voer sine kledinghe’ betaald40.

Ibidem, stadsrekeningen, 4 november 1599:
‘Hans Praum gekarret drie dagen myt sijene groete kaer und selver mede 
geladen, hefft ontfangen 2 gulden 13 stuiver’.
Ibidem op 9 maart 1600: ‘Hans Praum gefueret 25 karen styen und sandt 
und noch drie karen dreckx, ontfangen 1 gulden’.
Ibidem op 16 maart 1600: ‘Hans Prauim scharprichter an die alymolle und 
borgerhuysken gefurt 22 karren sandts, kalck, yder kaer ein braspenninck, 
hefft ontfangen 27 stuiver 7½ plak’41.
Ibidem, stadsrekeningen over 1599/1600:
Werd aan ‘Hans Praum scharprichter voer sijnn Loen 20 gulden’ betaald. 
Tevens werd hij ‘Voer sijn kledinge’ betaald42.
Ibidem, stadsrekeningen, 4 mei 1600.
‘Meester Hans Praum scharprichter gefuert 23 karen ten prijse als Jan 
Lambersen (de stadsvilder, ook wel goltgrever genoemd), contentiert 
ende ontfangen 1 gulden 3 oertstuiver’; 
Ibidem op 1 februari 1601: ‘Schypper Wyllem gelevert twe deelen tott die 
scharsten (schoorsteen) van meester Hans Praum gebruicket, ontfangen 
20 stuiver’ en ‘Meester Henderick Leyendecker op de toern (beulstoren) 
van meester Hans Praum scharprichter die scharsten ende sunst het dack 
gerepariert anderhalve dag, sellfs anderde, hefft ontfangen 27 stuiver’43.
Ibidem, stadsrekeningen over 1600/1601:
Werd aan ‘Hans Praum scherprichter voer zijn Loen 20 gulden’ betaald. Te-
vens werd hij ‘voor zijn kledonghe’ betaald44.
Ibidem, stadsrekeningen, 30 augustus 1601:
‘Meester Hans Praum scharprichter van utleidongh seckeres vrouwe 
persons alhier in de Rooden Toornstrate in De Calen eenige tijtt tegens 
verbott der heeren verbleven ende aldaer ohnehrlicke stucken bedreven, 
ontfangen voer hem eenen daelder und voer Johan Lambertss alss dartoe 
geholpen ende hem meester Hanss geaccompaigneert ½ daelder, te sa-
men 1 gulden 17 stuiver’45.
Ibidem, stadsrekeningen over 1601/1602:
Werd aan ‘Hans Pruum Scharprechter voer sin lohn 20 gulden’ betaald. Te-
vens werd hij ‘Voer sin kleidinge’ betaald46.
Ibidem, stadsrekeningen, 6 juni 1602:
‘Item aen meester Hans Praum scherprichter huys gearbeytt twee daegen 
mitten opperknecht, daarvooren ontfangen 1 gulden 14 stuiver’ en ‘Renze 
Kaarman gefueret thien thonnen kalcx unnd 1500 steens voor de Nyeuw-
statspoort unnd noch elf karren sants, steen unnd kalck in meester Hans 
Praums logement, contenteert 1 gulden 14½ stuiver’47.
Ibidem, resoluties, 17 juli 1602.
Wordt ‘Meister Hans Praum ScherpRichter in plaetze van Frederick 
[Arends] die boede gestalt ende gelast die verckens ende andere beesten 
vanden Stadtwallen ende Vesten’ te hoeden voor het gelijke bedrag als Fre-
derick (‘ter weeck 10 stuivers’). De week zal de volgende dag aanvangen48.
Ibidem, stadsrekeningen, 27 maart 1603:
‘Meester Hans Praum scherprichter van ses weken die vercke van der stadts-
wallen unnd vesten geholden unnd gehoedet, t’elker weke 10 stuiver, betaalt 
2 gulden 4 stuiver’49.
Ibidem, stadsrekeningen over 1602/1603:
Aan ‘Hans Praum Scherprichter voor zijn Loon 20 gulden’ betaald. Tevens 
werd hij ‘Voor zijn kledongh’ betaald50.
Ibidem, stadsrekeningen 1 april 1604:
‘Meister Hans Praum scherprichter van eene weck die vercken und andere 
beesten van der stadtwallen geholden und gewahret, ontvangen 10 stuiver’51.
Ibidem, stadsrekeningen over 1603/1604.
Aan ‘Hanss Praum Scherprichter voer sin lohn 20 gulden’ betaald. Tevens 
werd hij ‘Voer sin kleidung’ betaald52.
Ibidem, stadsrekeningen, 7 april 1604:
‘Meester Hanss Scherprichters vrouwe van eine weeke die varcken van 
den wall geholden, ontfangen 10 stuiver’.
Ibidem op 15 april 1604: ‘Des scherprichters vrouwe vor dat sie verckens 
dese weeke van den wall gedreven ende geholden, ontfangen 10 stuver’. 
Ibidem op 29 april 1604: ‘Des scherprichters vrouwe van twie weke die 
varcken ende beesten van der statswallen gehoedet, betaelt 20 stuiver’. 
Ibidem op 6 mei 1604: ‘Die scherprichter [Praum] van eine weeke die wallen 
gewaert ende van die varcken gefrijt, ontfangen 10 stuiver’; Ibidem op 13 
mei 1604: ‘Meester Hanss Scherprichters vrouwe vanwegen geschuttede 
verckens gegeven 7 stuiver’.
Ibidem op 13 mei 1604: ‘Die scherprichter [Praum] van eine weke die wallen 
gewaeret ontfangen 10 stuiver’. 
Ibidem op 20 mei 1604: ‘Die scherprichter [Praum] voer dat hie eine weeke 
die wallen gewaeret unde die varckens geschuttet ontfangen 10 stuiver’; 

9. Stadsrekeningen Zutphen, Hans Praum Scharprichter, 1596/1597. (Col-
lectie Regionaal Archief Zutphen)

10. Waarboek Zutphen, Mr. Hans Praum Scharprichter, 1604 (Collectie Re-
gionaal Archief Zutphen)
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Ibidem op 28 mei 1604: ‘Meester Hanss Praum scherprichter van eine 
weeke die stattwallen gewaeret, betaald 10 stuiver’.
Ibidem op 3 juni 1604: ‘Meester Hanss [Praum] Scherprichter vann vier 
weeke die verckens geschuttet unde die wallen te waeren ontfangen 10 
stuiver’.
Ibidem op 24 juni 1604: ‘Meester Hanss Praum scherprichter van twie 
weeken die varcken unde beesten van die wallen gehuedet, ontfangen vor 
twie weken 20 stuiver’.
Ibidem op 8 juli 1604: ‘Den scherprichter [Praum] ter cause van eine weeke 
die stadtswallen gewaeret ende die beesten daervan geholden, toege-
lacht 10 stuiver’53.
Ibidem, stadsrekeningen over 1604:
Aan ‘Hanss Praum scherprichter vor sijn loon 20 gulden’ betaald. Tevens 
werd hij ‘voer sijne kleidinge’ betaald. In de stadsrekeningen van 1605 wor-
den geen verdere betalingen meer gedaan aan scherprechter Mr. Hans 
Praum54.
Medio december 1604 vertrekt Mr. Hans Praum (Pruijm) uit Zutphen en 
wordt als scherprechter in Utrecht aangenomen. In Zutphen wordt Praum 
dan op 19 juni 1605 opgevolgd door Meester ‘Hans Knutell, [die] hebbende 
[de] recommodatie van Mr. Hans Praun gewesene Scharprichter alhier’. 
Echter wel onder de strenge voorwaarde ‘dat hij sall uthbrengen bescheijt 
van sine goede conversation van den Gouverneur offt die Overicheit der 
pla[e]tsen daer hie bishers [heeft] ommegegaen’. Ook wordt hem ‘pro arra 
op die handt’ twee carolus gulden gegeven. Lang zou Mr. Knutell niet aan-
blijven, want op 17 mei 1606 wordt hij op zijn beurt weer opgevolgd door 
Mr. David Reinders (Reinders) ‘van Lubeck’55.
 Op 28 december 1604 in Utrecht legde Mr. Hans Pruijm voor de sche-
penen zijn eed als scherprechter af: ‘Heeft Hans Pruym, geboren van Mey-
senheim int Hertogd[om] van Swyburch (Zweibrücken), als scerprechter 
zijn eedt gedaen’56.
Utrecht, Resoluties van de vroedschap, 5 augustus 1605:
‘Mr. Hans Prom van Meysenheim deser Stadts Scherprechter’ doet het 
verzoek om ‘met een vrije wooninge’ voorzien te mogen worden. Er wordt 
hem nu toegestaan voor 25 gulden per jaar te mogen huren in plaats van de 
zes gulden zoals reeds ‘van outs dach toegestaen’ was57.
 Op 18 april 1608 in Utrecht wordt ‘Mr. Hans Sprongh (Pruijm) Scherp-
richter’ op zijn verzoek geaccordeeerd, dat zijn wedde (gagie) ‘van nu 
voorthaen bij provisie toegelecht’ zal worden met wekelijks drie gulden en 
tien stuivers58.
Mr. Hans Pruijm had naar eigen zeggen veel ervaring met de heksenpro-
cessen. Op 12 juli 1614 legde hij in Utrecht een gerechtelijke verklaring af 
in het proces tegen ‘tovenaerster’ en ‘gedaechde’ Janneke Peters (74 jaar 
oud en echtgenote van Cornelis Anthonisoon Veelman). Pruijm verklaar-
de dat hij ‘als scherprechter omtrent 22 jaeren geleden’ [ca. 1592-1593] 
tot Mombour (Montabaur) in ’t bisdom van Trier, wel 75 personen, die als 
tovenaers gecondemneert waeren, gebrant heeft’. Het Ambt Montabaur 
behoorde weliswaar tot het keurvorstendom Trier, maar lag nog op be-
hoorlijke afstand van de stad Trier aan de andere (rechter) Rijnoever. Zie 
ook bijlage A.
 Op 16 maart 1619 in Utrecht moest Mr. Hans Pruijm het vonnis (onthoof-
ding) over een zekere Joost Lennick voltrekken. Deze was uit Dillenburg af-
komstig en voor diefstal opgepakt. Zijn straf werd echter door ‘voorbidding’ 
omgezet in zes jaar tuchthuis. Deze dag werd in Utrecht ook het uit 1596 da-
terende schavot aan het Vreeburg verkocht. Er werd nu een nieuw schavot 
aan het Paardenveld opgericht, dat aanbesteed was voor 220 gulden59.
 Op 13 mei 1619 in Den Haag voltrok Mr. Hans Pruijm als scherprechter 
het vonnis (onthoofding) over raadspensionaris Johan van Oldenbarne-
velt (afb. 1 en 4). Normaal zou deze executie aan Mr. Jacob Mosel (Moesel, 
Mousel), de scherprechter van het Hof van Holland 1607-1620, toegewezen 
zijn. Maar Mr. Jacob was reeds oud en waarschijnlijk te zwak en ziek om 
deze belangrijke executie te doen (op 5 februari 1620 wordt hij te Haarlem 
begraven). Mr. Hans Pruijm was echter de schoonvader van Mr. Jacob Mo-
sel (deel 1, sub voce I, 2); zo bleef deze executie dus binnen de familie60!
 Op 21 februari 1620 werd de Utrechtse scherprechter in plaats van de 
gebruikelijke wekelijkse gage van drie gulden en tien stuivers ‘van nu voorts 
aen’ een extra vier gulden toegevoegd61.
Transporten en Plechten Utrecht 6 april 1621 (testament op langstlevende):
 Op 6 april 1621 in Utrecht laat Hans Proun, Scherprechter deser Stadt, 
in zijn huis in de Santstraete, ‘alwaer denzelven cranck te bedde’ liggende, 
zijn testament van lijftocht op de langstlevende (Marichgen Gerits) opma-
ken. De scherprechter zou reeds één dag na de optekening van zijn testa-
ment overlijden62. Voor het volledige testament zie bijlage B.

‘Den 7 April (17 april [1621] Nieuwe Stijl63) ’s nachts is de Utrechtsche 
scherprechter meester Hans [Pruijm], veltscheerder van Bernevelt, op sijn 
bedde gestorven, ende was oock in den Haghe ontboden, hadde hij niet sieck 
geweest, om deze justitie te helpen doen’. Het ging hier om een gezamenlijke 
executie van Adriaen Eynthouts, Jacob Mom en Elbert van Botbergen, die op 
17 april 1621 in Den Haag geëxecuteerd werden64.
- Op 1 februari 1628 in Utrecht verkoopt Marichgen Gerrits, weduwe van 
Mr. Hans Pruijm (‘in zijn leven Scherprechter deser Stadt [Utrecht]’), haar huis 
‘staende aender westzijde vande Santstraet’ aan Joris Janss Voscuyl. Deze 
wordt de nieuwe eigenaar door de aflossing van een plecht t.b.v. Jan Gerrits 
van Brienen. Hij stond borg, de weduwe Pruijm kon niet meer aan haar ver-
plichtingen voldoen, bovendien was het huis ook in verwaarlozing geraakt65.

Uit dit huwelijk:
1.  Hans (Jurriaen/Joriaensz) Pruijm (Pfraum, Proun, 

Sprong), volgt II (deel 2).
2.  Trijntjen (Jans/Hanssen) Pruijm (Pfraum), geboren ca. 

1585, wonende 1606 en 1629 te Utrecht ‘achter St. Ja-
cob’, ondertrouwt/trouwt Utrecht (Jacobikerk) 28 sep-
tember/5 oktober 160666 (geref.) Jacob Mosel (Moesel, 
Mousel, Mussel), geboren Beverungen bij Paderborn 
(deelstaat Nedersaksen) ca. 1560/65, verm. vóór 1590 
assistent-scherprechter te Hamelen (deelstaat Ne-
dersaksen), daarna scherprechter te Breda (1601), 
Zutphen 1606, Bergen op Zoom 1606-1607 en Haarlem 
1607-1620 (Hof van Holland), begraven Haarlem 5 fe-
bruari 1620, weduwnaar van Dorothea Janss, zoon van 
N. Mosel, scherprechter (‘Mesters Sohne’) en N.N.

 Op 7 maart 1590 schreef ‘Mester Hans Christoffer [Fahner]’67, scherp-
rechter in het Duitse Hamelen, een aanbevelingsbrief aan het stadsbe-
stuur van Groningen. Zijn ‘stiefvader’, de Groninger scherprechter Mr. Hin-
drick Wulff, was namelijk kort daar voor op 5 februari 1590 overleden. Als 
nieuwe scherprechter beval Mr. Hans Christoffer nu zijn meesterknecht 
aan. Deze was al een tijdlang bij hem in dienst geweest en was de zoon van 
een vromen ‘Mesters’ (scherprechter). Met enige zekerheid gaat het hier 
om Mr. Jacob Mosel. De echtgenote van de overleden Hendrick Wulff was 
Hans Christoffer’s (stief-)moeder. Om het Groninger scherprechtersambt 
binnen zijn familie te houden stelt Mr. Hans Christoffer voor om zijn erva-
ren meesterknecht [Mosel] met zijn stiefmoeder te laten trouwen en hem 
vervolgens ook als scherprechter te Groningen te benoemen: ‘mith mei-
ner Steffmutter alßdan verehligen vnd befreihen, vnd das ampt vnd dienst 
verrichten [lassen]’. Zijn aanbevelingsbrief had echter geen effect, want op 
3 april 1590 werd ‘Mr. Paulus scharprichter tho Deventer’ (Mr. Pouwel de 
Bruijn/Bruen) tot nieuwe scherprechter in Groningen benoemd (‘dat voor-
screven ampt ende bedieninge weder gegeven’). De Bruijn zou tot medio 
1606 als scherprechter in Groningen aanblijven68.
 Op 1 oktober 1597 ondertrouwt te Deventer (geref.): ‘Jacob Mussel 
uut dem stichte Paderborn uut vleck Beveringe genoemt [met] Dorothea 
Janss weduwe van s[alige] Mr. Peter [Vaner, Fahner] scherprichter alhirr 
gewest, Peter Prosken alls ghettugge’. Zij trouwen aldaar op 20 december 
1597. Genoemde echtgenote Dorothea Janss was eerder weduwe van de 
Deventer scherprechter Mr. Peter Vaner/Fahner (scherprechter aldaar 
1591-1597). Mr. Peter is weer de zoon van Christopher Va[e]ner/Fahner, 
scherprechter te Groningen 1554-1580, en broer van Hans [Christoffer] 
Fahner, scherprechter te Hamelen/D (1586-1590)69.
 Op 18 december 1597 worden Willem van Rissen en Peter Jacobsen 
door de schepenen en raad van Deventer ‘tot Momberen over zal[ige] Mr. 
Peter [Vaener, Fanner, Fahner] ScharpRichters kinderen’ gesteld (afb. 12). 
Onder deze kinderen o.a. Mr. Jacob Mosels stiefdochter Anneken Fanner 
(Vaener, Fahner), gedoopt Deventer 22 december 1594 (geref.)70.
 Op 22 juni 1601 verkopen Meester Jacob Onosel (Mo[e]sel, Mussel), 
dan scherprechter van de stad Breda en Dorinthe Janssen Echteluyden, 
‘als oick Dorenthes voorkinderen bij zal. Mr. Peter Vaeners Scherprichter 
geprocreëert’, hun huis in Deventer71.p 5 september 1606 wordt Mr. Jacob 
Mosel (Moezel) als scherprechter te Zutphen aangesteld: ‘Veneris 5e 
Septemb[er] [1606]. Jacob Moezel van Haemell vuyt het Landt te Brunss-
wick beurthaftich, aengenomen tot ScherpRichter alhier op alzulcke gai-
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gie, als zijn voorsaet M[eeste]r Hans Praun in gelijcken dienst genoetten 
vuytgesundert den brant dienen, hem nyet en heeft willen toeseggen. 
Und sall diezelve zijnne dienst aengaen soobalde als hij wederomme van 
Bergen op de Zoom, aelwaer hij M[eeste]r geweessen, alhier sall aenge-
commen zijn’ (afb. 13). Mr. Jacob Mosel zal echter niet daadwerkelijk in 
Zutphen aantreden. Hij vertrekt in 1607 als scherprechter naar Haarlem 
waar hij als scherprechter van het ‘Hof van Holland’ zal worden aangeno-
men72.

Volgens zijn aanstellingsakte (1606) uit Zutphen stamde Mr. Jacob Mo-
sel uit de Duitse stad Hamelen (bij Braunschweig in de deelstaat Neder-
saksen). Bij zijn huwelijk 1597 in Deventer was hij echter uit Beverungen 
(bij Paderborn in de deelstaat Nedersaksen) afkomstig. Een verkla-
ring hiervoor is wel dat hij vóór 1590 assistent-scherprechter (‘Meis-
terknecht’) te Hamelen was. Dit blijkt onder meer uit eerdergenoemde 
aanbevelingsbrief van 7 maart 1590 van de Hameler scherprechter Mr. 
Hans Christoffer [Fahner] aan het stadsbestuur van Groningen. De stief-
vader van Hans Fahner, Mr. Hendrick Wulff (scherprechter te Groningen 
1581-1590), is dan kort daarvoor op 5 februari 1590 overleden, waardoor 
de Groninger scherprechtersplaats vakant is geworden. Mr. Fahner be-
veelt in Groningen zijn knecht als scherprechter aan, de ‘brenger’ ook 
van de aanbevelingsbrief: ‘Jegenwertigen brieffszeigern der eines fro-
men Meisters Sohne vnd Mein Meisterknecht ein Zeithero gewesen 
ist’. Met enige zekerheid gaat het hier om Mr. Jacob Mosel. Bedoelde 
Mosel trouwt 1597 met de weduwe van Mr. Peter Vaener (Fahner) in De-
venter. Deze is een broer van Mr. Hans Christoffer Fahner in Hamelen en 
zodoende is Mr. Jacob Mosel de ‘aangetrouwde’ zwager van genoemde 
Hans Fahner73.
 Op 11 augustus 1607 wordt Mr. Jacob Mosel (Moesel) ‘gewesene 
scherprechter tot Bergen [op Zoom]’ tot ‘meester vanden scherpe 
swaerde’ (scherprechter) van het Hof van Holland te Haarlem benoemd. 
Op 5 november 1608 volgde nog een aanvulling op deze commissie74.
 Op 17 mei 1618 geeft de ‘Mr. Gerrit, Scharprechter vande Provoost’ 
aan, dat hij vanwege ‘de indisposiie vande Scharprechter van Haarlem 
(Jacob Mosel)’ nu in zijn plaats naar Gouda ontboden is. Maar op 20 mei 
1618 ontvangt het Hof van Holland een spoedbrief van de schout van 
Haarlem dat ‘Mr. Jacob Mosel Scharprechter weder gebeetert en Suf-
fisant is de Justitie te mainteneeren’ (afb. 14). Echter Mosel zal niet echt 
in goede conditie meer geweest zijn, want hij wordt reeds op 5 februari 
1620 in Haarlem begraven. Hij wordt dan opgevolgd door Mr. Gerrit Pie-
tersz, mogelijk identiek met Mr. Gerrit hierboven. Deze zal van 1620 tot 
1645 scherprechter te Haarlem zijn75.

Na het overlijden van Jacob Mosel in 1620 keert Mosels weduwe Trijnt-
gen Jans (Pruijm) weer naar haar geboortestad Utrecht terug en ver-
klaart dan ‘achter Sint Jacob bij Groll’ te wonen. Wellicht woont zij dan 
in het oude ‘scherprechtershuis’ achter de Jacobikerk in de Santstraat.
 Op 1 augustus 1625 wordt in Utrecht begraven (aangifte Jacobikerk): 
‘de zoon van Jacob Mosel opt Sant, nalatende moeder ende een onmu-
ndich sustertgen’.
 Op 14 augustus 1629 ontvangt Trijntgen Jans weduwe van Jacob Moe-
sel het verzoek om in de Utrechtse momboirkamer te verschijnen, tenein-

de aldaar de ‘momboirs te presenteren over haer onmundich kynt’76.
 Op 17 augustus 1629 dan verschijnt Trijntgen Jans voor de Utrechtse 
momboirkamer en meldt dat wijlen haar echtgenoot Jacob Mosel haar 
bij zijn overlijden drie minderjarige kinderen heeft nagelaten en dat 
inmiddels nog maar één minderjarig kind in leven is, (transcriptie): ‘dat 
den selven haere za[lige] man bij heur heeft nagelaten drye onmundige 
kynderen, daer van datter twee na de Vader gerust, ende noch eene int 
leven is sonder daer toe eenige vrunden alhier van svaders sijde presen-
teren, daeromme daerover tot momboirs Hans Pruijm M[eeste]r van den 
scherpen sweerde [te] Utrecht, oom van smoeders zijde ende Harman 
van Riemsdijck den jongen welcken Harman van Riemsdijck alhier pre-
sent t’selve accepteerde’77.
 Op 24 augustus 1629 worden eerdergenoemde Mr. Hans Pruijm en 
Herman van Riemsdijck tot voogden over het minderjarige kind (Catha-
rina Mosel) van Trijntgen Jans aangesteld. Op 2 september 1629 laat de 
Haarlemse scherprechtersweduwe in Utrecht nog wel een boedelcedule 
opmaken.78

Uit dit huwelijk:
a.  Johannes Mosel (Moesel, Moeselaer) (‘Vad[er]: Mr. 

Jacob Moeselaer, Moed[er]: Trijntien Jans’), gedoopt 
Haarlem 16 december 1608 (get.: Maijcken Bonent), 
verm. begraven (aangifte) Utrecht (Jacobikerk) 1 au-
gustus 1625 (als: ‘de zoon van Jacob Mosel op t Sant 
nalatende moeder ende een onmundich sustertgen’).

b.  Otto Mosel (Moesel) (‘Vad[er]: Jacob Moesel van Ha-
melen, Moed[er]: Trijn Jans’), gedoopt Haarlem 9 mei 
1610 (get.: Peter de decker, Harm Sonders, Janneken 
Clorijs), verm. begraven Haarlem 12 juni 1611 (als: ‘Een 
opening voor een kindt van Mr. Jacob [Mosel] inden Ba-
ghijnestraet’).

c.  Catharina Mosel (Moesel) (‘Vad[er]: Jacob Moesel van 
Hamel, M[oeder]: Catharina Jans’), gedoopt Haarlem 
25 februari 1616 (get.: Vincent Scelven, Anna Solders, 
Lijsbeth Arents Verscheijl, Sara Bovreij), begraven Dor-
drecht (Grote Kerk) 3 oktober 1682 (als: ‘een baer inde 
Raemstraat voor de weduwe van Willem van Aenholt 
Scherprechter’), trouwt ca. 1637 Willem Christiaens/
Corstiaens (van Anholt), geboren ca. 1615, scherprech-
ter te Utrecht 1635-163779, scherprechter te Dordrecht 
1637-167380, begraven ald. (Grote Kerk) 2 oktober 1673 
(als: ‘een baer op de Elfthuisen voor Willem van Aenholt 
Scharprechter, eens luijens, kerckhoff begraven’), zoon 
van Christiaen Christiaens (Wijns, Winols), scherprech-
ter te Zwolle 1617-1656, en Anneken N.; nageslacht.

11. Het beulszwaard waarmee Van Oldenbarnevelt in 1619 door Mr. Hans Pruijm ‘onthalst’ werd. (Collectie Rijksmuseum, Amsterdam)
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d.  Maritge Mosel (Moesel) (‘de vader: Jacob Moesel 
van Hamele, de moeder: Catharina Jansen’), gedoopt 
Haarlem 15 juni 1617 (get.: Maritghe Pronck), jong over-
leden.

e.  Johannes Mosel (Moesel, Moussele) (‘Jacob Moussele 
van Haemelen Vader, Catharina Janss Moeder’), ge-
doopt Haarlem 6 januari 1619 (get.: Jan Evertss, Gerrit 
Janss en Emmeke Jans), jong overleden.

3.  Kind (Pruijm), begraven (aangifte) ald. (Jacobikerk) 23 
juli 1624 (geref.), als: ‘Kynt van Hans N:N gewesen scher-
prechter, nalaten[de] desselfs moeder’.

4.  Catharina Pruijm (Prom[s]), overleden (’s-Hertogen-
bosch) vóór 14 juni 1657, trouwt Peter Everts/Ewerts van 
Oldenburg(h)/Oldenborch, geboren ca. 1610, scherprech-
ter te ’s-Hertogenbosch 1632-1681, wonende ald. in de 
Berberstraat81 (1657), poorter van ‘s-Hertogenbosch 13 
september 1632, lidmaat (geref.) ald. januari 1658, overle-
den/begraven ’s-Hertogenbosch (‘te Cruysbroers’) 21/25 
januari 168182, zoon van Matthias Everts (‘Matze Eversen’) 
van Oldenburg, scherprechter te Oldenburg (1614-1625)83, 
en Elisabeth N. Hij hertrouwt (2) ’s-Hertogenbosch ca. 1 
juli 1657 (ondertrouwt Utrecht/’s-Hertogenbosch 14/16 
juni 1657) Margriet (Melchiors/Melgers) Scho[e]nmann 
(ook wel Conman, Schoumans, Schurman), gedoopt Nij-
megen 6 augustus 1626 (get.: Conradt van Cornebach, 
Ertken Janssen), lidmaat (geref.) Utrecht 13-12-1653 (met 
att. van Nijmegen)84, lidmaat (geref.) ’s-Hertogenbosch ja-
nuari 1658 (met att. vertrokken naar Bremen 10 mei 1684), 
begraven ’s-Hertogenbosch (Kruiskerk) 18 jan. 170285, we-
duwe van Court (Coenraedt) Hermans Steenbecker (be-
graven Utrecht (Buurkerk) 5 november 165586), dochter 
van Melchior Schurman en Trijneken Hanssen van Gelder. 
Zij hertrouwt (3) ’s-Hertogenbosch ca. mei 1684 (onder-
trouwt ald. 8 april 1684) Hans Coert (Cord, Curd) Mes-
sing(h), ‘wonende tot Bremen’, scherprechter te Bremen 
1662-1704, begraven Bremen (ULF Kirche) 7 april 1704 
(luth.), weduwnaar van Catharina Margaretha Adams87, 
zoon van Hans Nicolaus Messing, scherprechter te (ach-
tereenvolgens) Ohrdruf, Gotha en Mühlhausen (Thürin-
gen), en N.N.

 Op 15 maart 1632 doet Mr. Peter Everts [van Oldenburg] ‘Scherprichter 
deser Stadt [’s-Hertogenbosch]’ het verzoek, dat hij boven het wekelijkse 
tractement van 5 gulden gaarne ‘noch soude worden vereert’ met vrije 
huishuur en brandstoffen. Aangenomen mag worden, dat Mr. Peter kort 
hiervoor tot stadsscherprechter van ’s-Hertogenbosch was benoemd88.

 Op 13 september 1632 wordt Mr. Peter Everts van Oldenborch, 
‘scherprichter’, als poorter van ’s-Hertogenbosch ingeschreven89.
Mr. Peter Everts van Oldenburg, die ’s-Hertogenbosch bijna 50 jaar (!) 
met zwaard, galg en rad diende, had zijn eigen ‘beulszwaard’ (afb. 16). 
Dit zwaard is ook door zijn opvolgers gebruikt. Het is gegraveerd met 
bloemranken en gestempelde merken, waaronder een gestileerde een-
hoornskop. Op het gevest draagt het de initialen V.D.I. en er omheen een 
zilveren bandje met het opschrift ‘Peter Ewert anno 4 May’. Op het lem-
met staat aan de ene zijde C.V.S. (de initialen van de zwaardmaker?) en 
aan de andere zijde: ‘Wan ich das Schwerd duhgtig hebe, so wunsche ich 
dem Sunder das ewige Lebenn’90.
 Op 17 juli 1657 in Nijmegen krijgen ‘Peter N. Scherprichter tot ’s-Her-
togenbosch ende Margaretha Melchiors Echteluyden’ geen toestem-
ming om hun schuurtje binnen de stad Nijmegen te laten vernieuwen of 
te repareren91.
 Op 10 september 1657 in Nijmegen verkrijgt ‘Peter Everts van Ol-
denburgh Scherprichter der Stadt S’hartogenbosch’ de toestemming 
om aan en onder zijn huis (aan het Nijmeegse Valkhof), een luifel en een 
pothuis maken92.
 Op 2 maart 1666 wordt Mr. Evert van Oldenborgh ‘Scherprechter 
der Stadt s’Hertogenbosch’ een extra tractementsverhoging toege-
staan van honderd gulden per jaar ‘boven ende behalve de hondert ende 
vijfftich guldens bij hem jaerlijcx genoten wordende tot onderhoudinge 
van een knecht’. Dit omdat hij ook ‘alle [militaire] executies soo van we-
gen den Crijchsraedt aldaer’ moet uitvoeren93.
 Op 30 december 1667 koopt Margriet Schoenmans aan De oude 
Dieze (noordzijde) in ’s-Hertogenbosch een groot herenhuis. Dit huis 
ligt ‘op stand’ en werd door haar in opdracht van haar echtgenoot Mr. 
Peter (Everts van Oldenburg) aangekocht. In de buurt van de Bossche 
Molenbrug (Aard Berewoutstraat) bezaten zij nog een huis genaamd ‘de 
Clockgieterspoort’ en in de Orthenstraet, eveneens op stand, een he-
renhuis gelegen tussen het bekende ‘Huys van Ysselsteyn’ en ‘de Drie 
Paternosters’. 
 Op 26 mei 1702 verkochten de erfgenamen van Mr. Peter, scherp-
rechter, al dit onroerend goed94.
 Op 30 mei 1668 vraagt Mr. Peeter Everts van Oldenborch wegens 
redenen van ‘sijnen langduerigen ouderdom ende swackheijt’ toestem-
ming om een assistent-scherprechter (‘bequaemen su[b]stituyt’) in 

12. Momberschap Mr. Peter [Fahner/Vaner] ScharpRichters, 1597. (Collectie Stadsarchief Deventer)

13. Scherprechtersaanstelling in Zutphen van Mr. Jacob Moezel (Mosel), 
1606. (Collectie Regionaal Archief Zutphen)
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dienst te mogen nemen. Dit wordt geaccepteerd met nog een extra toe-
voeging van 150 gulden jaarlijks, mits dat Mr. Peeter zijn eigen functie 
‘wel ende hoffelyck’ zal blijven waarnemen. Ook wordt afgesproken dat 
mr. Peeter zich ‘van nu aff aen met het schoonmaecken der Secreten 
(toiletten) niet meer en sal bemo[e]yen, als mede niet met het vegen der 
Schouwen’. Ook wordt hij verder ontlast met het reinigen van de stads-
wallen, mits dat hij afstand doet van de jaarlijkse toelage hiervoor (50 
gulden)95.
 Op 8 februari 1681 doet de weduwe van de Bossche scherprech-
ter Peeter van Oldenburg aangifte van collaterale successie wegens 
het overlijden van haar man in ’s-Hertogenbosch op 21 januari 1681. 
Hij wordt aansluitend op 25 januari 1681 (‘te Cruysbroers’) begraven. 
Reeds op 26 januari 1681 lezen we in de Bossche resoluties, dat het 
scherprechtersambt na het overlijden van Mr. Peeter van Oldenburgh 
wederom ‘volgens t’reglement’ binnen 3 dagen is vergeven aan Mr. 
Hans Jurrien Kahle (Caale), de ‘substituut’ van Mr. Peter, op een trac-
tement van negen gulden per week ‘ende vijftich guldens jaers voor 
huyshuyer’96.
 Op 27 februari 1682 verschijnt Margreta Schoenmans, weduwe 
van Mr. Pieter van Oldenborch, voor notaris Daniel Boons te ’s-Herto-
genbosch en verwijst daarbij naar de eerder op 5 december 1667 voor 
notaris Guilom van Camphen gepasseerde akte (gezamenlijk testa-
ment). Zij laat nu na het overlijden van haar man (21 januari 1681) een ver-
nieuwd testament opmaken. Als eerste conditie laat zij opnemen dat 
zij een waardige en christelijke begrafenis wenst. Voorts laat zij geld, 
juwelen en onroerend goed na aan enkele verwante scherprechters-
kinderen, waaronder Rebecca Pro[e]m tot Breda, dochter van mr. Hans 
Pruijm/Prom (deel 2, sub voce IIIb.). Op 2 april 1684 verschijnt Magareta 
Schoenmans wederom voor notaris Boons en laat nu haar voorgaande 
testament van 27 februari 1682 nietig verklaren. Zij trouwt namelijk kort 
daarna met de Bremense scherprechter Hans Cord Messing en vertrekt 
dan voorgoed naar Bremen. Wel overlijdt zij in januari 1702 (wellicht bij 
toeval tijdens een familiebezoekje) in ’s-Hertogenbosch en wordt ook 
aldaar op 18 januari 1702 ‘te Cruysbroers’ als ‘weduwe van Meester 
Peeter van Oldenborgh’ begraven. Mr. Jobst Froböse, scherprechter 
te Aurich (D) kreeg op 30 januari 1702 toestemming om naar ’s-Herto-
genbosch af te reizen, vanwege ‘daß meine Stieff-Schwieger-Mutter in 
dem Herzogen Busch mit Tode abgegangen [ist]’97.

Nawoord

Deel 1 van deze studie staat voornamelijk in het teken van 
mr. Hans Pruijm, als ‘Hexenscharfrichter’ en als de ‘executeur’ 
van Johan van Oldenbarnevelt.
In deel 2 meer aandacht voor zijn nakomelingen, waarvan ve-
len ook scherprechter waren. Met name zoon Hans Jurriaen 
Pruijm (scherprechter te Dordrecht 1612-1621 en Utrecht 
1621-1635) en kleinzonen Tobias Pruijm (scherprechter te 
Kampen 1652-1666, Zwolle 1666-1670 en Haarlem 1670-1680) 
en Hans Pruijm (scherprechter te Breda 1665-1684).
Mr. Tobias Pruijm is de executeur van de Harderwijker colle-
ga-scherprechter mr. Hendrick Otten, die aldaar op 24 mei 
1660 werd terechtgesteld (brandstapel) wegens sexueel 
misbruik. Een schokkende gebeurtenis binnen deze stad, een 

drama zonder weerga. Nog steeds een zwarte bladzijde in de 
Harderwijker geschiedenis.
In de bijlage van deel 2 verschijnt ook een chronologische 
lijst met de scherprechters binnen de “Pruijm”-steden. De 
stad Kampen onder andere in de periode 1436-1791 met 56 
(!) scherprechters.

Bijlage A: Verklaring en kostendeclaratie van scherprechter 
Hans Pruijm tegen ‘tovernaerster’ Janneke Peters, echtgeno-
te van Cornelis Anthonisoon Veelman.
Bron: Het Utrechts Archief (HUA), toeg. 702-7, Stadsarchief 
II Utrecht, inv. nr. 2244-23, Criminele Stukken 1577-1690, 12 
juli 1614.

‘Den 12en Julii 1614.
Meester Hans Pruym, scherprechter, verclaerden bij zijnen 
gedaenen eedt, dat hij door laste van den edele heere offi-
cier, Jannichgen, Cornelis Thuniszoon Veelmans huysfrouwe, 
willende visiteren off zij geen teyckenen aen haer lichaem en 
hadde, alsoo zij van toverye befaemt was,ende tastende aen 
desselffs Jannichgen, voorhooft, voor aen ’t haer, deselve Jan-
nichgen tegens hem, respondent, seyde (alleer hij haer geseyt 
hadde to wat eynden hij aldaer tasten ende sach) in effecte 
aldus: “jae, ick weet well wat ghij seggen wilt van dat litteyc-
ken, dat litteycken hebbe ick gevallen”, ende dat hij, deponent, 
daerop antwoorden:
“jae, weet ghij dat te seggen, ghij weet wel meer”, dat hij ter-
stont sach ende voelden een cleyn litteycken aen de voor-
schreven Jannichgen voorhooft aen desselffs haer, ende dat 
hij, deponent, vraegende hoe sij aen’t voors[chreven] litteycken 
quam, de voors[chreven] Jannichgen daerop antwoorden, dat 
sij haer aensicht in haer jonckheyt verbrant hadde ende ‘tsel-
ve litteycken daervan behouden. Verclaerden noch, dat hij, 
deponant, als scherprechter omtrent 22 jaeren [1592/93] ge-
leden tot Mombour in ’t bisdom van Trier, wel 75 personen, die 
als tovernaers gecondemneert waeren, gebrant heeft ende 
dat alle dezelve personen oock een sodanich litteycken boven 
aen haer hooft hadden. Item dat oock scherprechter geweest 
es tot Sutphen ende dat in den tijt als hij daer scherprechter 
was, aldaer gevangen was een vrouw- persoon, die befaemt 
was ende bekende een tovernaerster te zijn, ende d’welcke 
voor den gerechte aldaer geexamineert worden op seeckere 
delicten, bij haer geperpetreert, die in ’t examen haer hals in 
presentie van de heeren gebroocken worden ende dat dezelve 
vrouwpersoon oock soodanich litteycken als voors[chreven] 
aen haer hooft hadde.’

14. Terugmelding van de Haarlemse scherprechter Jacob Mosel, 1618. 
(Collectie Nationaal Archief, Den Haag)

15. Handtekening Catharina van Anholt-Mosel. (Collectie Stadsarchief 
Dordrecht)



Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 12  –  499 

‘Specificatie voor meester Hans Pruym, Scherprechter der 
Stadt U[trecht]‚ tgeene hij verdient heeft aen [Jannichgen, 
huysfrouwe] Cornelis Theuness[oon].
In den eersten compt hem dat hij deselve tot drie reyse in’t 
water heeft gebrocht in presentie van de edele heeren sche-
penen, compt daer- van de somme van 3 gulden.
Noch compt hem dat hij d’selve heeft gewegen in presentie 
vande ed[ele] heeren v[oor]sch[reven] tot tauxatie van’t selve, 
de zomme van 2 gulden

Somma 5 gulden.’

Bijlage B: Testament op langstlevende
Bron: Het Utrechts Archief (HUA), toeg. 702-7, Stadsarchief II 
Utrecht, inv. nr. 3243, Registers transporten en plechten, deel 
87, fol. 210-211, 6 april 1621.

‘Anno 1621 den VIen aprilis. Dat wij gegaen zijn ten huyse van 
Hans Proun, Scherprechter deser Stadt, in de Santstraete al-
hier binnen Utr[echt] alwaer den zelven cranck te bedde leggen 
was nochtans ’t gebruyck sijnre redenen en[de] verstants vol-
comel[ijk] machtich sijn[de] laten[de] den zelven Proun wt sijne 
voochije Marichgen Gerits dr sijne huysv[rouw]. Ende heeft hij 
comp[aran]t in alle sijne goederen soowel roeren[de] als onroe-
ren[de], huys, hoff, erff en[de] gront, renten, huysraet, inboedel, 
clederen, cleijnodien, gelt, gout, silver, gemunt en[de] ongemunt 
schult en[de] onschult, nyet van als wtgesondert, alse hij boven 
schult en[de] dootschult mitter doot sal comen te ruymen en[de] 

nae te laten gelijftocht en[de] lijftochte mitsdes[en] Marichgen 
Gerits sijne huysf[rouw] voors[chreven]. Omme alle dselve goe-
deren bij sijne v[oor]s[chreven] huysf[rouw] gepossideert en[de] 
gebruyckt te worden in rechter lijftocht en[de] tot lijftochten 
recht sijne v[oor]s[chreven] huysfrouw levenlanck geduyren[de] 
en[de] nyet langer ist dat zij langer leeft dan hij comp[aran]t. Ter 
selve tijt compareerde voor ons wt gerechte Marichgen Gerits 
huysfr[ouw] van Hans Proun v[oor]s[chreven] geassisteert met 
Anthonis Aertsz van Doorn haeren gecozen voochd in desen. 
Ende heeft ter presentie gelijftocht en[de] lijftochte mitsdesen 
den voors[chreven] haeren man. In alle de haere goederen zoo 
wel roeren[de] als onrueren[de] huys, hoff, erff en[de] gront, ren-
ten, huysraet, inboedel, clederen, cleijnodien, gelt, gaut, silver, 
gemunt en[de] ongemunt, schult en[de] onschult, nyet van als 
wtgesondert alse zij boven schult en[de] dootschult miter doot 
zal comen te ruymen en[de] naertelaten. Omme alle dselve 
goederen, bij den voors[chreven] haeren man gebruyckt en[de] 
gepossideert te worden in rechter lijftocht en[de] tot lijftochten 
recht zijn leven lanck geduyren[de] en[de] nyet langer ist dat hij 
langer leeft dan zij comp[aran]te. Sonder arch’.

Dankwoord
Alle persoonsgegevens voor 1811 stammen, indien niet anders aangege-

ven, uit de Nederduits-Gereformeerde (geref.) kerkboeken.

Een speciaal woord van dank aan dr. Gisela Wilbertz te Hannover (D), drs. 

Mieke Breij te Utrecht, Agnes Dunselman te Driehuis en Tiemen Goossens 

te Harderwijk voor hun deskundige medewerking.

16. ‘Beulszwaard’ van mr. Peter Everts van Oldenburg, 4 mei 1644.(Collectie Het Noordbrabants Museum, ’s-Hertogenbosch,in bruikleen van de gemeente 
’s-Hertogenbosch)
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MARYKE SNELS

De Eerste Wereldoorlog, mobilisatie en 
inkwartiering, 1914-1918

Op 31 juli 1914 werd door de Nederlandse regering besloten tot mobilisatie.1 De 
Nederlandse minister van Oorlog, Lt. generaal N. Bosboom, deed op 31 juli om 
14.00 uur de oproep tot mobilisatie van de grens- en kustbewaking de deur uit. 
Om 15.00 uur werden de mobilisatieoproepen voor de Landweer, Militie en de 
Zeemacht op de gemeentehuizen opgeplakt en onder het luiden van de kerkklok-
ken onder de aandacht van de bevolking gebracht. Totaal werden vijftien lichtin-
gen opgeroepen. Op 3 augustus maakten de kranten bekend dat burgers voor de 
duur van de mobilisatie als vrijwilligers onder de wapenen konden komen voor 
een vergoeding van 80 gulden. Men ging er van uit dat de oorlog snel voorbij zou 
zijn. Overigens verliep de mobilisatie goed en zonder incidenten. Dat was mis-
schien ook te danken aan het feit dat er die morgen een tapverbod was ingesteld.

1. Aan tafel zit links Marinus Snels, naast hem staat zus Tonia, derde van links zit Nico Snels, bij de paal staat  
Anna Snels, en daarnaast staat Jans van Dongen, de huishoudster. Voor de tafel zitten: Frans en Thom Beerens, 
kleinzoons (5 en 4 jaar) van Thomas Snels [collectie archief M.J. Snels; foto gemaakt op 7 september 1915]
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Na de mobilisatie volgde de concentratie, dat wil zeggen het 
in positie manoeuvreren van de troepen. Op 3 augustus had 
het veldleger zijn posities ingenomen en na de inval in België 
werd in Zeeland, Brabant, Limburg en een deel van Gelderland 
de staat van oorlog afgekondigd. Toen de strijdende partijen 
in november 1914 vastliepen in wat een afschuwelijke loopgra-
venoorlog zou worden, bleef het Nederlandse leger vier jaar 
paraat. Voor de soldaten betekende dit hoofdzakelijk vier jaar 
van verveling en ergernis. De legerleiding had zich wellicht niet 
gerealiseerd dat men in een mobilisatietijd de mannen tevre-
den moest houden en het moreel hoog. 

De inkwartiering van de officieren leverde niet veel problemen 
op maar dat van de manschappen wel. Liefst had de legerlei-
ding dat een compagnie in een gebouw werd ondergebracht, 
dat was makkelijk. Veel leegstaande en soms haveloze fa-
briekshallen werden hiervoor gebruikt. De voorzieningen vol-
deden bij lange na niet aan de geldende voorschriften. Onge-
dierte, ongemak en stank achtervolgden de soldaten. Voor het 
gebruik van zo’n fabriekshal werd betaald en er werd geld mee 
verdiend. Aan de grens, waar de bewoners meestal zelf een ar-
moedig bestaan leefden, werden de soldaten ingekwartierd in 
grote schuren en stallen en op steenkoude zolders onder een 
los pannendak. Uit bovenstaande vermelding in de Tilburg-
sche Courant van 6 augustus 19142 blijkt dat inkwartiering van 
militairen bij huisgezinnen verplicht was, tenzij men aan één 
van de gestelde voorwaarden voor vrijstelling voldeed.

Inkwartiering van militairen bij de familie Snels te 
Dongen

Het gezin van Thomas Snels en Dymphna Akkermans woonde 
aan de Hooge Ham, wijk B, nr. 275 (later nr 103) te Dongen. Hij 
was vleeschhouwer (slager) en had een eigen zaak, waarbij 
vanaf 1890 ook een tapperij (cafébedrijf) werd uitgeoefend, 
net als bij zijn schoonouders in ’s Gravenmoer. In 1914, het jaar 
van de inkwartiering, waren er van het gezin nog zeven (vol-

wassen) kinderen thuiswonend: oudste dochter Tonia (31 jaar), 
Anna (28 jaar), Guillaume (25 jaar, mijn grootvader), Vincent (21 
jaar), Nico (19 jaar), Anton (19 jaar) en Marinus (14 jaar).
Hoeveel militairen er tegelijkertijd bij het gezin gehuisvest wa-
ren is niet bekend, evenals hun namen. Wel is er een indicatie 
dat ‘het zevende uit Amsterdam’ er ingekwartierd was. De sol-
daten hadden veel vrije tijd en er werd veel gekaart. Er zijn voor 
zover bekend geen blijvende naoorlogse contacten ontstaan.

In 1915 zijn diverse foto’s gemaakt van de gezinsleden en de 
soldaten, zittend op het erf achter de zaak. Op de achtergrond 
is het café en de slachterij van Thomas Snels te zien.

Samenstelling van het gezin van Thom Snels en 
Dymph Akkermans

Thomas Nicolaas (Thom) Snels, geboren Waspik 17 april 1857, 
leerlooier (1883-1884), slachter, vleeschhouwer (1883-1907), 
slager (1908-1918), caféhouder, overleden Dongen 23 novem-
ber 1931, zoon van Adrianus (Adriaan) Snels (smid) en Marian-
na Poppelier, trouwt ‘s Gravenmoer 8 mei 1882 met Dimphna 
Maria Antonetta (Dymph) Akkermans, geboren ‘s Gravenmoer 
15 juni 1854, overleden te Dongen 5 februari 1927, dochter van 
Guilielmus (Gieljan) Akkermans vleeshouwer (1840-1878), lo-
gementhouder (1841-1848), herbergier (1841-1867) en Antonia 
Catharina (Antoinette) van Gool.
Het gezin Snels-Akkermans woonde te Dongen, Hoogen Ham 
87 (1883-1884), Hoogen Ham 155 (1887), Hoogen Ham 186 
(1889), Hoogen Ham 197 (1891-1898), Hoogen Ham 268 (1900), 
Hoogen Ham 275 (1905), Hoogen Ham 131 (1910).

Uit dit huwelijk 12 kinderen:
1. Antonia Catharina Marianna (Tonia/Toontje) Snels, 

geboren Dongen 3 februari 1883, overleden Dongen 6 
december 1954, trouwt Dongen 19 juni 1918 met Cor-
nelis Martinus (Kees) van Dongen, geboren Dongen 11 
september 1881, timmerman, fruitkweker, overleden 
Dongen 25 april 1970. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

2. Maria Anna Adriana (Marianne) Snels, geboren Dongen 
26 april 1884, overleden Dongen (in het kraambed) 27 
januari 1913, trouwt Dongen 2 september 1908 met An-
tonie Josephus (Toon) Beerens, geboren Oosterhout 4 
februari 1880, broodbakker, brood- en banketbakker 
(1937), overleden Breda 29 december 1961. Uit dit hu-
welijk 3 kinderen.

3. Anna Maria Francisca Agatha (Anna) Snels, geboren 
Dongen 23 maart 1886, onderwijzeres, overleden Oos-
terhout 4 juli 1970, trouwt Dongen 20 november 1918 
met Cornelis Johannes (Kees) van Disseldorp, geboren 
Dongen 23 september 1879, broodbakker, overleden 
Dongen 28 september 1970. Uit dit huwelijk een doch-
ter.

4. Adrianus Gieliam Gerardus (Janus) Snels, geboren 
Dongen 12 september 1887, slager, overleden Dongen 
(aan een hartafwijking) 21 oktober 1909.

2. Krantenknipsel
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5. Guillaume Vincent Nicolaas (Guillaume) Snels, ge-
boren Dongen 9 november 1889, slager (1903-1917), 
caféhouder/hotelhouder (1917-1955), vertegenwoor-
diger (1930-1942), overleden Dongen 26 maart 1957, 
trouwt Roosendaal 23 oktober 1917 met Maria Johanna 
(Miet) Mertens, geboren Roosendaal 18 januari 1884, 
naaister (1900-1917), hotelhoudster (1917-1955), over-
leden Dongen op 13 april 1960. Zij woonden te Dongen 
op het adres Hoge Ham 24, Hotel ‘de Posthoorn’ (1917-
1955). Uit dit huwelijk een zoon.

6. Joanna Maria Adriana (Marie) Snels, geboren Dongen 
29 januari 1891, winkelierster in schoenen, overleden 
Bussum 6 augustus 1976, trouwt Dongen 11 september 
1913 met Christianus Johannes (Christ) van Disseldorp, 
geboren Dongen 30 november 1883, spoorwegambte-
naar (1913), chef de bureau Nederlandse Spoorwegen, 
overleden Bussum 18 juni 1978. Uit dit huwelijk 2 kinde-
ren.

7. Vincentius Marinus Adrianus (Vincent) Snels, geboren 
Dongen 24 september 1893, slager, overleden Tilburg 4 
december 1969, trouwt Simpelveld 1 september 1920 
met Wilhelmina Hubertina (Mina) Jöbses, geboren Sim-
pelveld 4 mei 1895, overleden Tilburg 12 oktober 1979. 
Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

8. Nicolaas Adrianus Elisius (Nico) Snels, geboren Don-
gen 2 februari 1895, tuigleermaker, zadelmaker, 
schoenverkoper, pedicure, overleden Amsterdam 27 
november 1939, begraven Waspik 30 november 1939, 

trouwt Waspik 23 april 1935 met Johanna Maria (Jo) de 
Glas, geboren Waspik 15 juni 1895, overleden Bussum 3 
oktober 1969. Uit dit huwelijk een zoon.

9. Antonius Dionisius Cornelis (Anton) Snels, geboren 
Dongen 2 februari 1895, etaleur, elektricien, caféhou-
der, burgemeester van Drunen, overleden Dongen 11 
april 1963, trouwt Dussen 20 oktober 1920 met Fran-
cisca Jacoba (Cisca) Broeders, geboren Hank 9 augus-
tus 1893, overleden te Drunen 13 augustus 1958. Uit dit 
huwelijk 5 kinderen.

10. Adriana Elisabeth Dimphena Johanna Snels, geboren 
Dongen 28 maart 1898, overleden Dongen 1 augustus 
1898.

11. Adriana Elisabeth Dimphena Snels, geboren Dongen 14 
januari 1900, overleden Dongen 24 januari 1901.

12. Marinus Cornelis Laurentius (Marinus) Snels, geboren 
Dongen 14 januari 1900, slager, overleden Berkel en 
Rodenrijs op 31 mei 1982, trouwt (1) Amsterdam 2 ok-
tober 1930 met Elisabeth Maria Antonia (Lies) Wolfs, 
geboren Amsterdam 12 januari 1903, overleden Rotter-
dam 13 januari 1967. Uit dit huwelijk 5 zonen; trouwt (2) 
Naaldwijk 11 juli 1968 met Helena Elisabeth Catharina 
(Lenie) Huising, geboren Vlissingen 6 november 1921, 
overleden Breda 3 oktober 1988. Uit dit huwelijk geen 
kinderen.

Noten
1 www.mei1940.nl/Voor-de-oorlog/Mobilisatie_1914-1918..htm.
2 http://kranten.delpher.nl.

3. Aan tafel zitten: Dymphna Akkermans, 61 jaar, Thomas Snels, 58 jaar, ervoor: Frans en Thom Beerens, kleinzoons (5 en 4 jaar). Staand v.l.n.r.: Tonia Snels, 
32 jaar, onbekend, Vincent Snels, 22 jaar, Jans van Dongen, huishoudster, Marinus Snels, 15 jaar, onbekend, onbekend, onbekend, Anna Snels, 29 jaar, Nico 
Snels, 20 jaar [collectie archief M.J. Snels; foto gemaakt op 7 september 1915]
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HANS MEIJERAAN

De ene akte is de andere niet (3):
Akten BS Haags Gemeentearchief en FamilySearch vergeleken

Uit de 285 akten van de aangiften tussen 2 januari en 2 maart 1816 blijkt, dat de 
jongste vader twintig jaar oud was en de oudste achtenzestig, de moeders respec-
tievelijk circa achttien en zevenenveertig. De leeftijden van de getuigen waren tus-
sen eenentwintig en vijfentachtig jaar.
Geboorteaangifte kon worden gedaan op maandag, dinsdag, donderdag en zater-
dag. Daarop zijn twee uitzonderingen gemaakt op woensdag 24 januari1 voor Jo-
han Willem Huijssen van Kattendijke, kamerheer van H.K.H. de hertogin douairière 
van Brunswijk en op woensdag 21 februari2 voor Maarten Iman Pauw, officier bij de 
rechtbank.

1. Akte 26-1
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Leeftijden
De leeftijd van de vader en van de moeder zijn belangrijke 
gegevens voor verder genealogisch onderzoek, een foute 
vermelding maakt dat lastiger, zeker als het een veel voor-
komende naam betreft. Heeft de ene ambtenaar beter 
geluisterd dan de andere? Zevenendertig en negenender-
tig klinken nog redelijk hetzelfde, maar dat geldt niet voor 
tweeëntwintig en achtentwintig.
De leeftijden zijn uitgeschreven, bij notatie in cijfers zou tus-
sen 39 en 37 of tussen 28 en 26 misschien geen onderschei-
dend verschil te zien zijn geweest. Een gebruikelijke aanpak 
is om de huwelijks- en overlijdensakte te zoeken en daar we-
derom een leeftijd aan te treffen en hopelijk ook de namen 
van de ouders. In 1816 is de kans nog groot dat het huwelijk 
voor de invoering van de Burgerlijk Stand heeft plaatsge-
vonden, in welk geval er meestal alleen een ondertrouwver-
melding is en leeftijd en ouders niet worden vermeld. In de 
overlijdensakte is in alle gevallen de overledene getrouwd 
met (of weduwe/weduwnaar van) dezelfde persoon, die de 
vader/moeder is in de hier onderzochte geboorteakten.

De namen zijn zoals vermeld in het FamilySearch-register 
(zo staan deze ook in de tienjaarlijkse tafel), eveneens daar-
uit is de tweede vermelde leeftijd.

Akte 05–1. Vader Bernardus Kaaijmans is achtenveertig of 
negenenveertig. Hij is overleden 29 mei 1831?3, oud twee-
enzeventig jaren, weduwnaar van Geertrui de Bruyn, zoon 
van Johannes Kaaymans en Maria Joosten. In de DTB-micro-
fiches werd uiteindelijk de ondertrouw gevonden van Ber-
nardus Keyman en Geertruy de Bruyn (20 december 1795, 
getrouwd 3 januari 1796 in de RK kerk OudeMolstraat en ten 
Stadhuize) en die van Johannes Keijmans en Maria Adriaens-
dr. Joosten (15 januari 1758, getrouwd 28 januari 1758 in de RK 
kerk in de OudeMolstraat en 29 januari 1758 ten Stadhuize). 
Gedoopt in de RK kerk in de Oude Molstraat op 16 februari 
1759 als Bernardus Keijman. Bernardus (Keijman) Kaaijmans 
was in werkelijkheid zesenvijftig!
Kinderen van Bernardus en Geertruda de Bruyn zijn gedoopt 
met de naam Kaaimans, Kaagmans, Kaaymans of Kaaijmans. 
Op de achterkant (ook op microfiche) van de kaartjes uit het 
vroegere kaartsysteem, staat steeds vermeld “20 decem-
ber 1795 ondertrouwden Bernardus Keyman en Geertruy de 
Bruijn”.

Akte 11–03. Is vader Hartogh Moresco negenendertig of 
zevenendertig? Hij is overleden (als Hartog) op 22 oktober 

1841?4, oud vierenzestig jaren, getrouwd met Abigael Durk-
heim, zoon van Obadja Moresco en Magtel Roos. Volgens 
het Register van geboorten van de Nederlands-Israëlitische 
gemeente is hij geboren 24 juli 1778 (moeder Machla Moses). 
Hartog was zevenendertig.

Akte 16v–2. Is moeder Johanna de Held tweeëndertig of 
negenendertig? Zij is (als de Helt) overleden op 17 novem-
ber 1819?5, oud drieënveertig jaren, huisvrouw van Hendrik 
Whitlau, geboren in Geertruidenberg, dochter van Cornelis 
de Helt en Maria Trotje. Op 17 april 1803?6 ondertrouwden 
Hendrik Whitlaw en Johanna de Helt (weduwe van Jacobus 
Boers), getrouwd 1 mei 1803 ten Stadhuize. Gedoopt in 
Geertruidenberg 13 april 1776 als Johanna de Helt; zij was 
negenendertig. 

Akte 21v–1. Is vader Joannes van Duyvenbode – in het 
HGA-register is hij arbeider, in het FS-register visscher – 
achtentwintig of zesentwintig? Jan van Duivenbode over-
leed 1 september 1854?7, oud achtenzestig jaren, weduw-
naar van Neeltje Knoester, zoon van Dirk van Duivenbode en 
Maria van der Toorn. Gedoopt in de Scheveningse kerk 17 juni 
1787 (geboren 16–6) als Johannes van Duivenbode. Johannes 
(Joannes, Jan) was achtentwintig.

Akte 23–1. Andries van Hove tweeëntwintig of achtentwin-
tig? Andreas van Hove is overleden op 25 januari 1882?8, oud 
achtentachtig jaren, weduwnaar van Joanna de Graaf, zoon 
van Aubertus van Hove en Joanna Sophie Fris. Het is ook 
Andreas als hij op 7 juni 1815?9 (zoon van Aubertus van Ho-
ven) trouwt met Joanna de Graaf (alleen bij de geboorteaan-
gifte de Graaff geschreven). In de R.K. kerk in de Assendelft-
straat is op 14 september 1793 Andreas gedoopt, zoon van 
Hubertus van Hove en Joanna Sophia Fris (op de achterkant 
van de fiche: “... ondertrouwden ... Johanna Sophia Frits”). An-
dries (Andreas) was tweeëntwintig.

Akte 26–1. Achtenveertig of achtentwintig voor moeder 
Anna Maria Bueveger? Op 7 juli 1863?10 overleed Anna Maria 
Buetevegers, oud zesenzeventig jaren, weduwe van Isaac de 
Ruijter, zijnde de namen der ouders niet bekend. Gedoopt 
in de R.K. kerk in de Oude Molstraat 6 september 1786 als 
Joanna Maria Buetveggers, vader Adolphus, moeder Hendri-
ca de Wit, op de achterkant “Adolphus Butfeijgers en Hendri-
ka de Witt.” Anna Maria was negenentwintig. 

Akte 48v–2. Was moeder Elisabeth Smulders vierendertig of 
vierentwintig? Zij overleed op 16 november 1831?11, oud veer-
tig jaren, huisvrouw van Johannes Daniel Schouten, dochter 
van Johannes Smulders en Maria van Rooy. Ondertrouw van 
Johannes Daniel Schouten en Elisabeth Smulders op 25 no-
vember 1810 (getrouwd in de Nieuwe Kerk en ten Stadhuize 
op 9 december 1810). Doop 7 december 1791 in de R.K. kerk in 
de Assendelftstraat. Elisabeth was vierentwintig.

Leeftijden bij de geboorteaangiften 
tussen 2 januari en 2 maart 1816

vader moeder getuigen

 de jongste 20 circa 18 21

 de oudste 68 47 85
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Van twee akten is de leeftijdsvermelding in beide registers 
fout, bij akte 05-1 ongetwijfeld door foute opgave van de va-
der, bij akte 26-1 mogelijk ook. Tweemaal is de vermelding in 
het HGA-register juist en driemaal in het FS-register. Daaruit 
valt slechts te concluderen, dat alle bronnen moeten worden 
geraadpleegd, ook al zou er gelijkluidende informatie in wor-
den verwacht.

Circa agttien jaren

Akte 43-2. In beide registers is de leeftijd zo vermeld en dat 
is opmerkelijk, de echtgenoot zal toch wel op de hoogte zijn 
van de leeftijd van zijn echtgenote! Het huwelijk, dat, gelet op 
die leeftijd, kort tevoren moet zijn voltrokken komt niet voor 
in de gecombineerde tienjaarlijkse tafel 1811–1852, een getypt 
register op zowel bruidegom als op bruid.

Noten
1 HGA BS geboorten 1816, akte 19–01 in het eerder verklaarde systeem van 

nummering. Een van zijn getuigen was Johan Steengracht, raad van ’s-Hage, die 
tekende Steengracht van OostCapelle. 

2 HGA BS geboorten 1816, akte 41v–1.
3 HGA BS overlijdens 1831, akte 654. 
4 HGA BS overlijdens 1841, akte 1421.
5 HGA BS overlijdens 1819, akte 1054.
6 “de Bruid heeft aan haar eenig kind weegens Vaderlijk goed ter Weeskaamer 

gefurneert de Somma van zes guldens.”
7 HGA BS overlijdens 1854, akte 1286.
8 HGA BS overlijdens 1882, akte 258.
9 HGA BS huwelijken 1815, ongenummerde akte op fol. 94v.
10 HGA BS overlijdens 1863, akte 1117.
11 HGA BS overlijdens 1831, akte 1527.
12 HGA BS huwelijken 1813, ongenummerde geheel geschreven akte op ongenum-

merde folio.

13 HGA BS overlijdens 1814, ongenummerde geheel geschreven akte op fol. 89v.
14 HGA BS huwelijken 1840, akte 450. Hendricus Philippus Gijsberti Hodenpijl 

overleed Voorburg 27 januari 1845 (akte 4), echtgenoot van Emmerentia Virulij, 
eerder weduwnaar van Clara Maria Virulij. Gijsberti Hodenpijl is een naam die 
bij het toegankelijk maken voor het internet niet goed is verwerkt. De Neder-
landse Familienamenbank gaf in 2011 37 naamdragers Gijsberti Hodenpijl, en 
12 naamdragers Hodenpijl uit de volkstelling van 1947. In Genlias stonden kort 
voor het afsluiten van de internetsite 98 zoekresultaten Gijsberti Hodenpijl, 
12 Hodenpijl met Gijsberti als patroniem en meer dan 100 met Gijsberti als 
laatste voornaam en dat werd kennelijk vreemd gevonden, want bij de vrouwen 
is daar nogal eens Gijsberta van gemaakt! Ook komen Gijsberte en Gijsbertus 
voor.

15 HGA BS overlijdens 1869, akte 2159. Adrianus Carel van Ogten overleed 20 
december 1861, akte 2023.

16 BS Haarlem huwelijken 1849, akte 152.
17 BS Rijswijk huwelijken 1815, akte 12.

2. Akte 16v-2

Daarin staat wel dat Adrianus van de Watering (particulier, 
vierentwintig jaren, op 1 september 181312 huwde met Jeanne 
Cornelie de la Faille, rentiere, tweeëntwintig jaren – zij over-
leed 21 maart 1814?13) en dat Emmerentia Viruly (tweeënveer-
tig jaren, rentenierster, weduwe van Adrianus van de Watering, 
dochter van Jan Dionys Viruly en Helena Hendrika Beumer) op 
4 november 1840?14 trouwde met Hendricus Philippus Gijsber-
ti Hodenpijl (zestig jaren, Medicinae Doctor, Lid van de Raad 
der Stad Schiedam). Emmerentia Viruly overleed op 13 decem-
ber 1869?15, drieënzeventig jaren, laatst weduwe van Adrianus 
Carel van Ogten (huwelijk te Haarlem 19 september 1849?16).
Remonstrants gedoopt aan huis op 21 juli 1798 Emmerentia 
Virulij, geboren 17–7. Zij was derhalve zeventien, ook toen zij te 
Rijswijk 11 oktober 1815?17 trouwde met Adrianus van de Wate-
ring en die leeftijd staat er in.
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Digitaal

Voor deze rubriek komen artikelen in aanmerking die iets van doen 
hebben met digitale ontwikkelingen in de genealogie of met daar-
aan gerelateerde wetenswaardigheden. 

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

Het inlezen van een 
persoonstabel in GensDataPro

Als op geen enkele manier genealogische gegevens overgebracht kunnen worden 
naar GensDataPro via GedCom of door rechtstreeks inlezen, of u heeft de persoons-
gegevens alleen beschikbaar in een database-, of spreadsheetprogramma, dan be-
staat er toch de mogelijkheid dat een tabel (met persoonsgegevens) kan worden 
ingelezen. Deze tabel kan uit een database- of een spreadsheetprogramma komen 
maar de kolommen moeten wel met een Tab gescheiden zijn.

Als voorbeeld heb ik de gegevens uit het Oranje-bestand gebruikt via de optie Bestand/Export/
Checklijst met selectie en deze opgeslagen als Excelbestand, onder de naam Oranjetabel.xls, op 
het Bureaublad.
Geopend in Excel geeft dit het volgende beeld, figuur 1:

1
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Dit gaan we nu opslaan met Opslaan als en dan kiezen voor 
Tekst (tab is scheidingsteken) (*.txt), zie figuur 2.
Ik heb nu een tab-gescheiden bestand met als naam: Oranje-
tabel.txt.

Nu moet in GensDataPro een nieuwe stamboom aangemaakt 
worden omdat anders de in te lezen gegevens ACHTER de 
reeds aanwezige persoonsgegevens komen. Dit doen we zo: 
Bestand/Start nieuwe stamboom, figuur 3.
Het is aan te raden om eerst in GensDataPro bij Instellingen/ 
mappen een vinkje te zetten bij Altijd beginnen met een leeg 
plaatsbestand. Ik noem het bestand Inlezen personen en druk 
op Opslaan.
Na opslaan het scherm Nieuw Persoon (2) weer sluiten door op 
Annuleren te klikken.

We gaan nu de persoonstabel inlezen: Bestand/Bijzondere 
handelingen/Importeer persoonstabel, figuur 4.

2

3

4



Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 12  –  509 

Via Bestand/Open tabel moeten we de benodigde tabel aan-
wijzen. Deze staat in dit voorbeeld op het Bureaublad en heet 
Oranjetabel.txt, figuur 5.

Na Openen volgt het volgende scherm, figuur 6.
In het bovenste deel staan de namen van de diverse kolommen 
en daaronder de inhoud van die kolommen. In het deel eronder 
staan wederom de namen van de kolommen en een veld er 
achter. Nu moet de inhoud van de kolommen toegewezen wor-
den aan de velden binnen GensDataPro. Door te klikken op het 
veld achter de kolomnaam moet een keuze gemaakt worden. 
Afhankelijk van de keuze verschijnt er steeds een nieuw keu-
zeveldje rechts van het vorige.

Na het doen van de best mogelijke keuze (zie voorbeeld in fi-
guur 7, maar u mag gerust een kolom niet toewijzen), kunt u 
deze instellingen opslaan als een .SET bestandje via Instellin-
gen/opslaan als. Dat scheelt opnieuw instellen wanneer het 
niet helemaal naar uw zin is en u het opnieuw wilt doen. Hierna 
kan de bestandenset gemaakt worden door te klikken op de 
knop Maak bestandenset. U kunt de overige instellingen onge-
wijzigd laten.

Als de bestandenset is aangemaakt volgt de mededeling 
Klaar. Na op OK klikken wordt het persoonsbestand (en ook 
het relatiebestand omdat daar informatie in de tabel over 
was) getoond. Wat nu nog moet gebeuren is de gegevens con-
troleren en aanvullen/ontdubbelen. Misschien is het handiger 
om onjuiste gegevens in het bron(excel-) bestand aan te pas-
sen zoals b.v. de datumnotatie.

Zoals in de aanhef gezegd moet het inlezen van een 
persoonstabel in GensDataPro gezien worden als een aller-
laatste methode persoonsgegevens te importeren in plaats 
van in te typen. Als uw persoonsgegevens alleen beschikbaar 
zijn in een database- of een spreadsheetprogramma, is deze 
methode zeker te moeite waard.

Beschikt u over tabellen van personen, bijvoorbeeld lijsten 
met dopen uit een gemeente, of lijsten met huwelijken kijk dan 
ook even in GensDataPro bij Help/Help over het hoofdscherm 
en dan Menu onderdelen/Bestand/Bijzondere handelingen/
Importeer persoonstabel. Deze optie kan de geimporteerde 
personen direct toevoegen aan de openstaande bestanden-
set.

Een meer uitgebreide versie van dit artikel is binnenkort te vinden op 
de website van GensDataPro www.gensdatapro.nl onder Artikelen over 
GensDataPro.

Aad Biesbroek, Medewerker NGV Dienst ComputerGenealogie

5

6

7
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Portret

Hindrik Bekkering
Hindrik Bekkering, geboren Nieuw Scheemda 18 maart 1862, zoon van  Harm Frans Bekkering en 

Thiessijn Kornelis Timmer, overleden Utrecht 23 november 1825 , trouwt Nieuwolda (Groningen) 9 juli 1887 
Grietje de Haan, geboren Nieuwolda 17 januari 1863, overleden de Bilt 1 juni 1935. 

Uit dit huwelijk:
1.  Harm Frans Bekkering, geboren Amsterdam 24 april 1888, 

overleden Zwolle na 1960.
2.  Enno Bekkering, geboren Amsterdam 26 december 1889, 

overleden na bombardering Cap Arcona 3 mei 1945.
3.  Kornelis Hendrik Bekkering, geboren Amsterdam 3 febru-

ari 1892, overleden Kalamazoo, Michigan, VS 30 aug 1978.
4.  Hendrik Frans Bekkering, geboren Amsterdam 30 septem-

ber 1894, overleden Coloma, Michigan, VS 25 nov 1948.
5.  Hillechiena Tissiena Bekkering, geboren Amsterdam 15 

januari 1897, overleden Utrecht 3 mei 1919.
6.  Mathilda Bekkering, geboren 7 mei 1899, overleden (onbe-

kend wanneer).
7.  Frans Bekkering, geboren Meerssen 5 november 1901, 

overleden Winnipeg, Manitoba, Canada ong. 1982.
8.  Jantje Bekkering, geboren 18 maart 1904 Nieuwe Schans, 

overleden 23 januari 1952 de Bilt. Haar zoon Enno Borgers 
is mijn vader.

9.  Roelfiena Bekkering, geboren Nieuw Scheemda 9 juni 
1907, overleden Oldenzaal 22 september 1998. 

Omstreeks 1880 op 18-jarige leeftijd werd Hindrik ingelijfd bij de 
Militia en diende bij het 1e Regiment Veld Artillerie te Utrecht.
Hij is daarna in Amsterdam gaan wonen omdat hij is gaan wer-
ken voor de Spoorwegen als conducteur. Hij heeft gewoond 
onder andere op de Dirk Hartoghstraat, van Heemskerck-
straat, Haarlemmer Houttuinen, Vinkenstraat en de Elands-
gracht. Hij heeft vaak moeten verhuizen voor de Spoorwegen 
naar Arnhem, Utrecht, terug naar Amsterdam, Maastricht, 
Meerssen, Nieuwe Schans en terug naar Utrecht. Hij is uit-
eindelijk net voor zijn pensioen ongeschikt verklaard voor zijn 
werk.
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Het zo bijzondere aan Hindrik, mijn overgrootvader, is dat hij 
een stoere man was: in dienst geweest, conducteur geworden 
en later hoofdconducteur. Omdat zijn echtgenote Grietje op 
nog redelijk jonge leeftijd blind was geworden werd hij zeer 
innovatief en creatief. Hij had een no-nonsense houding waar-
door hij zelf van alles en nog wat deed: zijn eigen haar knippen 
en dat van zijn gezin. Hij naaide zelfs zijn eigen kostuums! Wat 
hij zag dat anderen deden wilde hij nadoen en hij deed dat zelfs 
soms nog beter.
Hij was altijd vrolijk, kon met iedereen overweg, had een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel en zorgde goed voor zijn vrouw 
en kinderen.
Hij zorgde er ook voor dat, in een tijd waar het niet echt de 
norm was voor jonge dochters om te studeren, zijn dochters 
doorleerden. Zij kregen een administratieve opleiding zodat 
zij goed voor zichzelf konden zorgen en zeker ook zichzelf 
mentaal, creatief en sociaal konden ontwikkelen.
Uiteindelijk zijn drie van zijn zoons naar Amerika en Canada 
vertrokken. Nadat zij daar gesetteld waren kwam het plan naar 
boven dat Hindrik zelf met zijn nog thuiswonende overblijven-
de kinderen ook naar Amerika zou gaan verhuizen. Helaas is 
dat er niet van gekomen want hij kreeg leukemie. Daar heeft 
hij een paar jaar aan geleden voordat hij uiteindelijk overleed.

De eerste foto is genomen omstreeks juli 1897 te Amsterdam, 
Hindrik is hier de vader van het gezin en de groepsfoto is ge-
nomen bij de Posbank, de close-up is dan mijn overgrootvader.

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

Uitgelicht

 Ї Jaap van Beek (eindred.), Broek op Langedijk: meer dan 
4 eeuwen water- en veldnamen met de oudste doorvaar-
veiling, [2009], 403 p., ill., w.o. 2 kaarten (1832 en 1969), in-
dex; uitgave van de Stichting Coördinatie Onderzoek Oud 
Geestmerambacht (COOG), ISBN 978-90-814264-1-1.

Gerard Boekel (samenstelling), Noord-Scharwoude: en de 
buitendijkse Noord-Scharwouder polder, meer dan 4 eeuwen 

water- en veldnamen, 
[2012], 397 p., ill., w.o. 2 
kaarten (1832 en 1969), 
index; uitgave van de 
Stichting Coördinatie 
Onderzoek Oud Geest-
merambacht (COOG), 
ISBN 978-90-814264-
0-4, zie www.stichting-
coog.weebly.com.
Na de herverkaveling (ja-
ren zeventig van de vo-
rige eeuw) wilde men de 
herinnering levend hou-
den aan de duizenden 
veld- en slootnamen: alle 

akkers in het “Duizend eilandenrijk” hadden een eigen naam. 
De stichting COOG heeft enthousiast het idee uitgewerkt 
om van alle water- en veldnamen in de polder Geestmeram-
bacht de voormalige eigenaren en gehanteerde namen vast 
te leggen o.a. aan de hand van verkoopaktes en testamenten. 
Bij de Nederlandse Genealogische Vereniging zijn nieuw aan-
wezig de delen Noord-Scharwoude en Broek op Langedijk. De 
COOG werkt nog aan een deel over Zuid-Scharwoude. Ook 
zijn beschikbaar de onderzoeken van Koedijk, Sint Pancras en 
Warmenhuizen.
De beide boeken zijn vergelijkbaar ingericht en ze bevatten 
twee losse kaarten van 1832 en 1970 waarop de afzonderlijke 
akkers zijn genummerd. In het boek zijn per nummer de ver-
schillende eigenaren en die van de aangrenzende akkers be-
noemd sinds ongeveer 1590. In de loop van de jaren zijn gro-
tere weilanden opgehoogd met de grond van gegraven sloten, 
daarmee ontstonden meer kavels die geschikter waren voor 
tuinbouw. Bij zeer veel eigendomsoverdrachten vindt men fa-
milieleden, mede-eigenaar zoals erfgenamen en/of voogden 
die meestal ook tot de familie behoorden. Een uitgebreide 
index laat de te zoeken personen vrij gemakkelijk vinden. Ook 
zijn de boeken geïllustreerd met foto’s en artikelen die een 
beeld geven van het leven in een vaarpolder.
Voor genealogen met voorouders uit deze polder, zijn de boe-

ken van de COOG een schatkist met toegankelijke oud recht 
gegevens over eigendom en vererving.
Broek op Langedijk heeft een groot nadeel als je genealogi-
sche gegevens wilt verzamelen van voor 1800. Kleumende 
soldaten, gelegerd in de kerk, hebben tijdens de Bataafse 
republiek bij een veldtocht in 1799 vrijwel alle DTB boeken 
verbrand, op die met doopgegevens vanaf 1793 na. De andere 
Langedijker dorpen hebben iets minder last gehad van de te-
gen de Fransen ten strijde trekkende soldaten.
Genealogen met agrarische voorouders in het gebied kun-
nen, ondanks het ontbreken van vele DTB’s, toch een groot 
deel van de Broekers van voor 1800 reconstrueren, met hun 
onderlinge verwantschap. En dan niet alleen uit het boek van 
Broek op Langedijk. Destijds bleek er grote uitwisseling van 
huwelijkskandidaten te bestaan tussen de dorpen. Ook het 
boek van Noord-Scharwoude bevat vele akten van voorma-
lige eigenaren en soms testamentgegevens over onze voor-
ouders uit Broek. We zien daarom met grote belangstelling 
uit naar het boek over de veldnamen en dus genealogische 
gegevens van Zuid-Scharwoude, want daarmee kunnen weer 
meer puzzels over Broeker voorouders worden opgelost.
Het vraagt veel spannend gezoek om een duidelijke lijn te 
vinden in de vele schrijfwijzen die destijds gangbaar waren 
voor een familienaam. En hoe meer lijn, des te duidelijker 
werd dat in de eeuwen voorafgaand aan 1795 onze naam 
heel verschillend werd gespeld, of soms moeizaam werd ge-
interpreteerd doordat verschillende klerken soms een wel 
heel lastig leesbaar handschrift hadden. We kwamen tegen: 
Caes, Caps, Haes, Haas, Kaan, Kaar, Kaas, Kaes om maar te 
zwijgen van de patroniemen die ook veel gebruikt werden. 
Gelukkig hadden de tuinders meer dan een akker nodig om te 
kunnen bestaan en bij iedere verkoopakte werden ook de be-
lendende eigenaars of gebruikers genoemd. Zo kwamen op 
heel verschillende tijden dezelfde personen meerdere keren 
voorbij, soms met betere spelling en aanvullende gegevens.
Voor onderzoekers die stammen uit het Geestmerambacht 
met voorouders die er bezit hadden is deze serie zeker aan 
te raden om ontbrekende puzzelstukjes te kunnen vinden. 
Genealogen die het lezen van Oud Schrift niet machtig zijn 
kunnen in deze boeken veel gegevens uit het oud recht vin-
den. De boeken Noord-Scharwoude en Oudkarspel zijn nog 
verkrijgbaar bij COOG, over Broek op Langedijk staan te-
genstrijdige berichten op de website, maar alle boeken zijn 
te vinden in de bibliotheek van de NGV, evenals de boeken 
Koedijk, Warmenhuizen, Sint Pancras en Oudorp. De indexen 
van de reeds verschenen boeken zijn te raadplegen op de 
website van de stichting: http://stichtingcoog.weebly.com/
indexen.html.

Reinie en Dick Kaas
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Boeksignaleringen
 Ї Jan van Eeghen, 350 jaar Handelshuis van Eeghen, fa-

miliegeschiedenis van een Amsterdams Handelshuis, 
2012, 90 p., ill., geen index; uitgave in eigen beheer.

Hoewel de titel aangeeft dat het handelshuis 350 jaar be-
staat, valt daarbij een kanttekening te plaatsen. Met de 
komst in Amsterdam van Jacob van Eeghen (1631-1697) en de 
aanvang van zijn handelsactiviteiten vanuit die stad wordt 
het jaar 1662 als uitgangspunt genomen. Sindsdien zijn alle 
generaties elkaar opgevolgd als welgestelde tot rijke koop-
lieden in Amsterdam. De feitelijke oprichtingsdatum van het 
huidige bedrijf is natuurlijk van latere datum. Maar de be-
ruchte kniesoor die daar op let. Bijzonder is deze continuïteit 
zeker. Al eerder is aandacht besteed aan dit handelshuis, in 
het boek van J. Rogge uit 1949, Het Handelshuis Van Eeghen. 
Van dit en andere boeken werden in deze uitgave veel gege-
vens overgenomen. Dat wordt in de inleiding ook erkend. De 
aanleiding voor deze particuliere uitgave lijkt dan ook niet 
het opnieuw beschrijven van de geschiedenis van het bedrijf, 
maar juist die bijzondere relatie tussen familie en bedrijf. 
Daarmee wordt de familiegeschiedenis beschreven. Het 
boek is fraai geïllustreerd met mooie familieportretten. De 
stamreeks van de familie wordt globaal weergegeven; erg 
is dat niet, omdat een ieder die in de meer uitgebreide ge-
gevens geïnteresseerd is gebruik kan maken van het artikel 
over de familie in Nederland’s Patriciaat (deel 45, 1959).

 Ї Jeff S. Haneveer, Onder de toren verhaalt de geschiede-
nis van de West-Brabantse tak van het geslacht “Hane-
veer”, wonend en levend in het land van Breda en in het 
bijzonder in het gebied om de imposante “Onze Lieve 
Vrouwe” kerk van Breda, [2013], 479 p., ill., geen index; 
uitgave in eigen beheer.

Een lange titel en een vreemd, en misschien toch wel bijzon-
der boek. In de 479 pagina’s die het boek omvat beschrijft 
de auteur veel meer dan de geschiedenis van zijn familie. 
Op de pagina’s 458 en 459 geeft hij een globale stamreeks 
(namen en huwelijksjaren), en op de pagina’s 456 en 456 een 
kwartierstaat van zijn beide zoons in vijf generaties. Wil je 
meer gegevens vinden over de verschillende personen die 
in de stamreeks worden vermeld, dan wordt het soms ste-
vig zoeken. Af en toe word je daarbij geholpen door de titel 
van een hoofdstuk. Zo levert ‘De oudst bekende “Haneveer” 
voorvader’ op pagina 129 de informatie op dat Cornelis Ghijs-
brecht Hendricx in 1541 in een register uit het archief van de 
Nassause Domeinraad voor komt, als grondeigenaar in Gil-
se. Verder is het bladeren en goed opletten, en dan zie je zo 
nu en dan een tabelletje opduiken waarin gegevens over de 
familie zijn verwerkt. Omslachtig, en een uitvoering waar ik 
persoonlijk niet voor zou kiezen. Vreemd, of misschien toch 
wel bijzonder? Als ik het bij het woord omslachtig zou laten, 
dan doe ik de auteur tekort. Al met al heeft hij een bijzonder 
werk afgeleverd. Mijn advies: lees het gewoon door, en ga op 
in het verhaal dat hij schrijft. Een leesbaar en interessant ver-

haal, en mooi uitgevoerd. Dat de pure genealogie ‘bijzaak’ is 
geworden nemen we dan maar op de koop toe.

 Ї Jan B.M. Wind, Veendammer Wind(t). Een veelzijdig ra-
diopionier en –centralehouder, 2013, 189 p., ill., geen in-
dex; uitgave in eigen beheer, via uitgeverij Noordboek, 
ISBN 978 90 330 0291 5, www.noordboek.nl.

Het hier besproken boek is geen genealogische uitgave. Wel 
ligt genealogisch onderzoek er aan ten grondslag: het onder-

zoek van de samenstel-
ler en zijn oudste broer 
Piet. Onderwerp van 
het boek zijn de levens 
van hun grootouders Jan 
Wind en Allegonda Fran-
cisca Ernst. Zij trouwden 
in 1916 in Veendam en 
werden de stichters van 
een familie en van een 
familiebedrijf. Het boek 
vertelt hun geschiedenis 
en die van hun kinderen. 
Het resultaat is een 
mooi uitgevoerd boek, 

dat een boeiende familiegeschiedenis vertelt. Jan Wind ver-
meerderde zijn naam met een extra letter, en toen werd het 
informeel Windt; dat lukte niet aan alle familieleden, vandaar 
dat de ‘t’ in de titel tussen aanhalingstekens staat. De lezer 
krijgt tussendoor ook van alles te lezen over de geschiedenis 
van de radio en Veendam in de behandelde periode. Het boek 
is daarom niet alleen interessant voor leden van de familie, 
maar ook voor hen die geïnteresseerd zijn in (lokale) geschie-
denis.

 Ї W. Bodde, Aanzet tot een genealogie van de familie 
Bodde, Lelystad 2013, 4e druk, 154 p., ill., index; uitgave 
in eigen beheer.

De eerste versie van deze genealogie verscheen in het jaar 
2001. Stamvader in Neis (Neijs) Hindriks uit Scheemda, die 
in 1752 in het huwelijk trad met Haaijke Willems. Dat was in 
2001 zo, en dat is in de uitgave uit 2013 nog steeds het geval. 
Het nieuwe zit hem dan ook in de aanvullingen in de ‘breedte’ 
(de opname van zijtakken van de familie), en opname van de 
nieuwe aanwas sinds de laatste versie in 2008, waaronder de 
zoon van de auteur, geboren in 2013. De opzet van de genea-
logie is per generatie en er worden vrijwel alleen genealogi-
sche gegevens gepubliceerd. Wel gaan voorwoord en inlei-
ding iets dieper in op een aantal zaken. In deze uitgave zijn 
tevens kwartierstaten over vijf generaties opgenomen van 
de auteur en van zijn vader. In de kwartierstaat van zijn vader 
overheersen de voorouders uit Groningen, van moederskant 
stamt de auteur uit families die in de behandelde periode uit 
Noord-Holland stammen (voornamelijk uit Bergen, Egmond 
en Schoorl).



514  –  Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 12

 Ї Jan C. Lohmeijer, De huizen van Lutjegast en hun bewo-
ners sinds 1880, Bedum 2013, 608 p., ill., index; uitgave van 
Profiel te Bedum, www.profiel.nl, info@profiel.nl.

Met een dikte van 4,2 cm (van kaft tot kaft) komt deze uitgave 
beslist in aanmerking voor de benaming ‘dikke pil’. Als ik het 

daarbij zou laten zou ik 
het boek en daarmee de 
inspanningen van de au-
teur beslist tekort doen. 
Want het resultaat van 
zijn inspanningen is in-
drukwekkend. Per straat 
wordt de geschiedenis 
van de huizen van dit Gro-
ningse dorp behandeld 
(en tussendoor ook die 
van openbare gebouwen 
als kerk en school). Van 
elk huis worden de basis-
gegevens opgenomen: 
adres, bouwjaar met op-

drachtgever voor de bouw, en de kadastrale aanduiding. Daar-
naast worden de gegevens van de bewoners vermeld, waarbij 
de vele en mooi uitgevoerde illustraties opvallen. Dat bij het 
verkrijgen daarvan de hulp van bewoners en oud bewoners 
onmisbaar was staat buiten kijf. Bijzonder dat het de auteur 
gelukt is het vertrouwen van al die personen te krijgen. Naast 
het Lutjegaster dorpslied wordt ook aandacht besteed aan de 
oudere geschiedenis en de herkomst van de straatnamen. Het 
resultaat is een boek waar de auteur en Lutjegast trots op mo-
gen zijn. Verdient navolging zou ik zeggen!

 Ї Cor Bakker en Marten E. Ykema, De Ykema’s van Wym-
britseradeel, [2013], 393 p., ill., index; uitgave in eigen be-
heer, via Uitgeverij Pirola, ISBN 978-90-6455-6616.

Een flink boek dat de geschiedenis van deze Friese familie 
behandelt. Stamvader is Buwa Wabbaz uit de omgeving van 

Sandfirden. Naast ge-
nealogische gegevens 
worden ook familiever-
halen verteld, wat voor 
mij een genealogie toch 
altijd interessanter 
maakt. De eerste in de 
familie die sinds de jaren 
negentig van de zeven-
tiende eeuw de naam 
Ykema ging gebruiken 
was Johannes Ykes Yke-
ma (1636-na 1702). Naast 
een algemeen hoofdstuk 
en een hoofdstuk gewijd 
aan de oudste voorou-

ders, zijn drie hoofdstukken gewijd aan even zoveel ‘takken’ 
van de familie, de Johannestak, de Harmentak en de Theo-

dorustak. Het geheel wordt afgesloten met een hoofdstuk ‘De 
Ykema’s in beweging. Nieuwe tijden’, met gegevens over onder 
meer de trek naar Amerika, de Tweede Wereldoorlog, en -hoe 
kan het anders in Friesland- de Elfstedentocht. Een goed uit-
gevoerde genealogie. Wel een kanttekening, jammer dat hier 
weer eens gebruik is gemaakt van een afwijkende nummering. 
Als elke genealogie dezelfde nummering zou gebruiken (Ro-
meins voor de generaties, en volgletters of volgnummers voor 
de gezinnen per generatie), dan zou de structuur voor iedereen 
meteen overzichtelijk zijn. Een afwijkend systeem betekent 
voor de lezer en gebruiker altijd weer inlezen. Maar zoals ge-
zegd, dat is slechts een kanttekening.

 Ї Kees van der Wiel, Handleiding. Historisch huizenonder-
zoek in Haarlem (en omliggende gemeenten), (Haarlem 
2014), 60 p., ill.; uitgave Noord-Hollands Archief, Haarlem, 
informatie info@noord-hollandsarchief.nl.

Dit is niet de eerste handleiding voor (lokaal) historisch onder-
zoek van deze auteur, eerder schreef hij al een algemeen boek-

je over huizenonderzoek, 
en een gids speciaal voor 
Leiden. Deze keer was 
de stad Haarlem aan de 
beurt. Op een heldere 
manier wordt de potenti-
ele onderzoeker naar de 
geschiedenis van huizen 
in Haarlem door de ma-
terie geleid. Achtereen-
volgens komen onder-
werpen aan de orde als 
opzet van het onderzoek, 
gebruik van internet, 
topografische afbeel-

dingen, onderzoek in het kadaster, onderzoek naar eigenaren 
en bewoners, interieur, bouwgeschiedenis en bedrijfsgeschie-
denis. Een breed scala van mogelijkheden. Deze gids is ruim 
geïllustreerd met voorbeelden van de in de tekst genoemde 
akten en registers. Hoewel de tekst gebaseerd is op Haarlem-
se bronnen, wil dat niet zeggen dat het boekje alleen nuttig is 
voor onderzoek in Haarlem. In het laatste hoofdstuk worden 
bijvoorbeeld de relevante en in de tekst voor Haarlem ge-
noemde bronnen opgenoemd voor de omliggende gemeenten. 
Het boekje kan daarom ook nuttig zijn voor onderzoek in Be-
verwijk of Aalsmeer. Maar indien iemand elders in het westen 
van het land een dergelijk onderzoek wil doen is het zeker ook 
te gebruiken om een indruk te krijgen van hoe een onderzoek 
moet worden opgezet en welke bronnen er mogelijk beschik-
baar zijn. Maar ook als iemand geen onderzoek naar een spe-
cifiek huis wil doen, maar meer achtergrond bij hun genealogie 
willen vinden.
Het boekje is te bestellen bij het Noord-Hollands Archief in 
Haarlem (€10 exclusief verzendkosten), maar wie een digitale 
versie voldoende vindt, kan een pdf bestand downloaden van-
af de website van het archief, www.noord-hollandsarchief.nl.
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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 tijdschriften is verzorgd door het VC 
team Tijdschriften, bestaande uit: Jos Kaldenbach (Duitsland, Oosten-
rijk, Zwitserland, Groot-Brittannië, Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Aus-
tralië, Nieuw-Zeeland,) Bert Kamp (België, Luxemburg, Frankrijk, Italië),  
Han Hilders (werkvoorbereiding) en Rob Dix (Nederland, Scandinavië en 
coördinator).

Enkele gebruikte afkortingen: 

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

Tijdschriften

Nederland
Ons Voorgeslacht, jg. 69, 2014 nr. 664. L. van der Hoeven, T. van 
der Vorm: Interview met Jan Lots, 25 jaar voorzitter van Ons 
Voorgeslacht (1979-2004); J.J.F. Lots: Het voor-en nageslacht  
van Symon Dircsz uit Pijnacker. Een parenteel van ca. 1360 tot 
ca. 1700; J. Heemskerk: Transscriptie van lijst van lidmaten van 
Schipluiden 1619.
  Idem, 2014 nr. 665. H.M. Kuypers: Wouterke blijkt een kabou-
terke [de vrouw van Jacob Cornelisz (Coomans) in de Lange-
straat blijkt niet Wouterke te heten  maar Maicken Diericxsdr; 
de Rover, van Gorp, Praser]; K.J. Slijkerman: Het  geslacht (de) 
Bijl uit Groote en Kleine Lindt [3 gen., ca. 1520-1696; Donck, van 
Asperen]; R.A. van der Spiegel: Welgeborenen Rijnland  1399-
1424 [lijsten per plaats per register; van der Hee(d), van den 
Laen, Honstoep, Boen, van Zand]; L. Helms van Eis: Een lang-
durig geval van ontrouw [Romeijn, van der Schoor, van Stichel, 
Rietvelt, de Korte].

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijon-
derzoek, jg. 30, 2013-4. A. Schippers: Een Haagse tak van de 

familie Carmiggelt [aan-
sluiting schrijver Simon 
Carmiggelt op eerdere 
publicaties; kwst. 15 
kwn.; Bik, van der Lont, 
van den Billaar]; H.J. Ties-
sink: De kwartierstaat 
van Robert Tiessink 
(slot) [de hogere kwartie-
ren van nrs. 248-255; ten 
Arve, Naaldenberg, Be-
renschot]; E.A.M. Claas-
sen: Michiel Daris, een 
markante inwoner van 
het Gelderse Hengelo 
in de 18e eeuw; E. Reu-

zel-Gerritsen: Parenteel van Gerrit Idincks [5 gen., 1640-1733; 
Pelgrum, Bartolds, van Munster]; G.H. Luiting: Familieleden 
in Amerika [Loijtink, Luitink]; G. Stokreef-Braakman: De noa-
bers van Blauwhand in Oolde (4): De bewoners op de Fleerhof 

in de buurtschap Oolde [Fleerhof, Wagenaar, Poesse, van Alm, 
Memelink, Piepersmith]; H. Beuzel-Koelman: Dagboek van 
mijn moeder [genealogische aantekeningen Beusel, Koelman, 
Wesseldijk]; I. Brethouwer: Overdijkink, een erf in Leesten bij 
Zutphen (Lansinkweg 7).

Oud Meppel, jg. 35, 2013-4. H. de Zwaan: Gerrit G. Klamer. Een 
levenlang met ‘moeilijke’ kinderen; A. van der Werf: Fabrieks-
schoorsteenpijpen in Meppel [met bedrijfsbeschrijvingen]; J. 
Klinkers: Mijn jeugd in de Haveltermade; K. Thomas: Herberg 
‘De Houten Klinke’ aan de Zomerdijk in de 19e eeuw [ten Oe-
ver, Kniphorst, Paddinge, Ramhorst]; P. van Aalderen: Hendrik 
van Aalderen, woninginrichter in Meppel [Oechies, Kok]; H. 
Bosman-Balder: Belgische vluchtelingen in Meppel in de Eer-
ste Wereldoorlog (1914-1918) [Gobart]; J.H.S.M. Veen:  De bus-
dienst Zwartsluis-Meppel [van Waninge]; D. Bakker: Weerzien 
en herinneringen aan het schoolgebouw Zuideinde 51 [foto’s 
met namen].
  Idem, 2014-1. Th. Eskes: Oorlogsherinneringen van Wim Bak-
ker (1); H. Bolding: Van de Oosterboerschool naar de school in 
de stad; H. Bosman-Balder: Beroep: Karreman vuilnisophaler 
1817; H. de Zwaan: Jan Lugtmeier en de (deels) verdwenen No-
teboomstraat; W. Ponne: Een stukje geschiedenis van Groen-
marktstraat en Groenmarkt [huis Woltinge; Schickhard, van 
de Sande, Ketel, van Dijk]; A. Dijk: Melkslijters van De Commis-
saris de Vos van Steenwijklaan [Spijkerman]; Fotorubriek [met 
namen].
  Idem, jubileumnummer 50 jaar 1964-2014. Vijftig bijzondere 
plekken en herinneringen.

Oud Wageningen, 2014-1. E. Wijnacker: Wageningen-750 
smaakt naar meer; B. Kernkamp: Beeldbank Wageningen 
online [samenwerkingsproject van gemeente, museum en 
historische vereniging, ruim 12.000 foto’s]; P. Aben: Hotel De 
Wageningsche Berg IV; M. van den Wijngaart: Wederopbouw 
in Wageningen: ingetogen, toch imponerend; B. Kernkamp: Ja-
cobus Stellingwerf – na-tekenaar van gebouwen; A.C. Zeven: 
Was getekend, Peel Beek [(1745-1809), richter, dijkgraaf, stads-
secretaris blijkt kunstzinnig tekenaar].
  Idem, 2014-2. P. Aben: ‘Bundeling van krachten in Stad der 
bevrijding’; T. Jansen: ‘’Wageningen aantrekkelijker maken’; K. 
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Gast: Wageningen in veelvoud, het ingewikkelde begin [Wage-
ningen rond 1300]; B. Kernkamp: Wagen in Wageningen [waag 
voor tabak; van Amerongen, Philipsen]; R. Best: Drie statige 
villa’s op Indische suiker gebouwd [Best, Vreede, de Vries, Jes-
wiet].

Rotterdams Jaarboekje, jg. 1, 2013. W. van Giersbergen: Rot-
terdam tussen 8 en 25 november 1813; H. van Herwijnen: Ja-
cob Smits, een eigenzinnige Rotterdamse decoratieschilder; 
A. Koster, P. Pijpers: Het nog niet vertelde verhaal over de ‘De 
Wacht’ [ondergrondse pers in WOII]; H. Rombouts: De Hei-
lige Familie in Overschie; K. Stadhouders: Van Diepgeld tot 
schroefankers [haven 19e eeuw]; B. Woelderink: Van Douwe, 
een Rotterdams geslacht van ambachtslieden en kunstenaars 
[1630-1784, decorateurs van de schepen van de Admiraliteit op 
de Maze en de VOC].

Het Schokker Erf, 2014 nr. 85. B. Klappe: De laatste reis 
van matroos Peter Stroeve [1830-1874, overl. In het Poolse 
Swinoujscie; exm. Gosen, x M.J. Werner]; W. Veer: Onrust bij 
katholieke vissers; B. Klappe: Oltmans en Dubourcq [teke-
naars]; idem: Vrijgesteld van dienst [met redenen; Toeter, Sul, 
Mastenbroek, Zalm, Tromp, Koek]; idem: De fotogalerij [Bape, 
Klappe, Diender]; W. Veer: Zuiderzeekaarten; B. Klappe: De zee 
geeft, de zee neemt (5) [goederen].

De Sneuper, jg. 26, 2013-4. W.B. Banga: Molens van Dokkum in 
album François Bekius [Djurre Klazes Djurrema, uit Dokkum, 

(1773-1848) exm. Hoog-
akker, liet een stadsge-
zicht op Dokkum maken 
in het album amicorum, 
5 molens belicht; Smede-
ma, Buwalda, van Assen, 
Helder, Aukes]; P. Hille-
brand: Een vondeling 
te Raard in 1820 [over-
levering en onderzoek; 
Westra, Rosier]; G. van 
der Plaats: De levens-
loop van Tjerk Romkes 
Viersen [(1787-1840) 
exm. Wytske Tjerks, ko-
per van huis en land en 

borg, failliet 1839; Tabes, Hora Siccama]; H. Bouta: Toet-Anch-
Amon; R.J. Broersma: De heraldiek van de Hollumer kerkra-
men [verv. met andere visie; huis- of handmerken]; P. de Haan: 
Diaconierekeningen bijzondere families Boskma en Keegstra 
[één familie, gezinnen stamoudsten en naamsverklaring]; G. 
de Weger: Pijpenkoppen in Moddergat [productie; de Weger, 
Groen, de Hoog, Prince].
  Idem, 2014-1. S. Koorn: Wevers van Ohne in Noordoost-Fries-
land [Bunte, Sledden, Gulman, Buter, Beekmans, Warrink]; B. 
Beimers: Wierumer vissersgenealogieën. 120 jaar vissers-
ramp Wierum 1893 [15 families, overzicht met scheepsnamen]; 

J.C. Gaasterland: Familie Gaasterland: beter gelopen dan ge-
stropen! [verwantschap tussen twee families aangetoond]; P. 
de Haan: Diaconierekeningen: gezin fan Abbe & Ytje ut Hol-
wert; H. Bouta: De goede gaven van tante Mathilda [verv.]; R.J. 
Broersma: De dorpswapens van Ee & Engwierum; K. Bangma: 
Pater Mets: Een vluchteling wordt herder van vluchtelingen 
[Franciscus Mets, (*Dokkum 1864, vluchtelingenkamp Nieuw-
Uden 1914, overl./begr. Huissen 1915]; E. Prins: Een routineklus 
in Noordoost-Friesland [5 doden bij explosie zeemijn bij Pae-
sens 1945]; P. Hartmans: De strenge winter van 1929.

Speuren en Ontdekken, 2014 nr. 106. Themanummer Joodse 
begraafplaats Beth Haim (met kaart). R.S. Cortissos: De ge-

schiedenis van de Portu-
gese joden in Nederland; 
W. van Bloemen: Hoe de 
begraafplaats haar hui-
dige grenzen kreeg; J.C. 
Gaasterland, W. van der 
Velden: De boerderijen 
van de begraafplaats 
[van Rieck, Molleman]; 
A. de Boer: Het huis van 
de bewaarder en het 
Rodeamentoshuis; J-M. 
Cohen: David Henriques 
de Castro Mzn, een on-
derzoeker met passie; P. 
van Schaik, R.P. Sieker-

man: Vragen bij graven; L. Hagoort: Bijzondere mensen [Joseph  
Senior (?–1614), Samuel Palache (ca. 1550-1616); Isack Uziël (ca. 
1560-1622); Menasseh Ben Israel (1604-1657); David Montezinos 
(1828-1916); Samuel Sarphati (1813-1866); Samuel Senior Teixei-
ra (ca. 1670-1717) en Rachel Teixeira de Mattos (ca. 1675-1716); 
Ephraim Ezechiel Bueno (1599-1665); Manuel Ximenez Belmon-
te (1688-1729); Isack Aboab da Fonseca (1605-1693); Eliau Mon-
talto (?-1616); Maurits Caransa (1916-2009); Lou Alvares Vega 
(1904-1989); Elieser (een slaaf; ?-1629); W. Welling: Kunstwerken 
van Joseph Mendes da Costa en Frank de Miranda; T. van Noor-
den: Beth Haim op 17e en 18e eeuwse afbeeldingen.

Stad & Ambt Almelo, jg. 22, 2014-1. F. Wiegman: Grotestraat 
44. IJzerhandel Wiechmann, een Almelo’s familiebedrijf; A. 
Holterman: Peter Leeuwen: ‘Net op tijd geweest’ [deel 2 van 
‘Almelo in kleur’ uit de tijd van de diafotografie; G. Brouwer: 
Het moeilijke jaar 1914 [samenvoeging stad en ambt Almelo]; 
J. van  Kooij: Het Haagje van Almelo; J. Wever: De kozakken in 
Almelo; A. Dorst, A. Eshuis: Inzicht in ‘t hebben en houden van 
de Almelose bevolking.
  Idem, 2014-2. H. Koop: Sporen naar Kaatje en Benjamin Nort-
heimer [uit Herwen en Aerdt; in 1942 op transport gesteld naar 
Auschwitz en vermoord]; J.A. van Vledder: Plaats van herin-
nering Wierdensestraat 100/102 [Aalderink, van Vledder]; G. 
Brouwer: Zeven doden door de eerste bommen; H. Holtmann: 
De eerste jaren van industriële wederopbouw na 1945; J. Rut-
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gers: Vervoer in de vorige eeuw; A. Holterman: Opvallende plek 
voor het archief in het nieuwe stadhuis; J. Wever: De bevrijding 
van Almelo. 

De Stelling, jg. 33, 2014 nr. 127. G. Lantinga: Het IJkenverlaat 
op De Hoeve; E. Lantinga: De nedergerechten vertellen hun 
verhaal. Hoe een arme boer te Vinkega in 1784 aan land kwam 
en een huis kon bouwen [Klaas Tjammes (Lantinga), 1784]; H. 
Deems: Janus Deems, een kleurrijk figuur [1914-1999, exm. 
Brandsma]; J. Roorda: Buurtschap Zevenroeden te Steggerda 
(1) [historie]; G. Lantinga: De ronde van Weststellingwerf (2).

Tussen Vecht en Eem, jg. 32, 2014-1. H. Michielse: Lambertus 
Hortensius. Een ondergewaardeerde erflater [geb. ‘van den 

Hove’, in Montfoort ca. 
1500/01-overl. ca. 1575, 
humanist]; H. van der 
Voort: De Ronde Kaart 
van Gooiland; F. Booy: 
Een artistiek echtpaar: 
Geertruida van Vlader-
acken en Jan Poortenaar; 
M. Kennis: Per trekschuit 
door de Vechtstreek; A. 
Betsalel: Sal van Gelder 
Joodse voorganger en 
verzetsstrijder (1913-
1984); J. Exalto, L. Groe-
nendijk: ‘Hebt de werelt 
niet lief’ Bijbelse advie-

zen voor de jeugd anno 1600 [Schagen, Hortensius, Valckenaer, 
Taffin]; H. Mous: Water en vuur. Het Rampjaar in de regio (deel 
2a); B. Ypma: Weesper archief onderdeel van Regionaal Histo-
risch Centrum Vecht en Venen.

Uitgelicht, 2013 nr. 18. W. de Wagt: Je ziet de hele geschiedenis 
van Haarlem en zijn bewoners aan je voorbij trekken [inventaris 
stadsarchief gereed]; H. van Felius: Jesse James in Haarlem? 
[zusterstad in Missouri]; J. van der Male: 20e-eeuws Haarlem 
door de ogen van Martien Brouwer (1920-2005); I. Kaldenbach: 
Topstuk [zoen van Veere 1581]; H. Gorter: Stichting Union Haar-
lem voor elk jong meisje dat leiding nodig heeft [archief 1882-
2012]; E. van Velden: Haarlemse tekstdichter komt tot leven 
in unieke schenking [Lennaert Nijgh]; I. Kaldenbach: Bijzonder 
uitgebreide fotocollectie voor iedereen toegankelijk; Nieuwe 
archieven en collecties.

Van ‘t Erf van Ermel, 2014 nr. 70. Red.: M. de Vries over militai-
ren en woningbouw in Ermelo; T. Goossens: Steenbakkerijen in 
de negentiende eeuw in Ermelo en omgeving [Vrijhof, Kemper]; 
A. van der Spek-Paulus: Mijn herinneringen aan de kerk van ‘s 
Heeren Loo...; P. Yska: De oudste sportclubs in Ermelo. Meer 
dan 100 jaar voetbal in Ermelo (3); G. Hofsink: Tol uit de tijd [de 
tol bij Staverden opgeheven in 1938]; P. Yska: De schietbaan 
Horst: neerstorting van jachtvliegtuigen (1) [Werner, Bennett].

Vechtkroniek, 2013 nr. 40. W.de Kruijter-Zandstra: Van ver-
enigde gewesten naar een eenheidsstaat. Republiek in de 
Franse tijd; W. van Schaik: Grote gebeurtenissen en het leven 
in een kleine plaats. Loenen in de Franse tijd [met stukje ge-
schiedenis van de gerechten Mijnden en Kronenburg en ver-
houding Stichts-Hollands]; idem: Nieuwersluis in de Franse 
Tijd. Een vesting in werking; K. de Kruijter: Andries Jan Strick 
van Linschoten. Heer van Loenersloot en patriot van nationale 
betekenis; A. van ‘t Riet: De Franse tijd in Nigtevecht; B. Jagt: 
Vreeland in de Franse Tijd; B. Ypma: Een belastingaanslag van 
3 miljoen.

Veluwse Geslachten, jg. 38, 2013-5. A.M. Willigenburg: Kwar-
tierstaat van mijn grootmoeder Jannetje Heerikhuisen [1903-

1936; Nijeboer, Boon, 
Harselaar]; G. Klopman: 
Parenteel van Gerrit 
Gerrits Grave (1741-1821) 
te Epe [5 gen.; Slijkhuis, 
Heideveld, Horst, Kin-
ket]; E. de Jonge: Genea-
logie Vastenouw [5 gen., 
ca. 1600-1705; Muller, 
Wolffs, van Vorden]; T. 
E l b e r t s e n - H o e k s t r a : 
Stamreeks van James 
Mouw [*USA 1937; 13 
gen.; Vierhout, Vermeer]; 
J.F. van der Wal: Vernoe-
mingsreeks van Rijk Ja-

cobus van Ark; idem: Vernoemingsreeks Grietje Aleida Over-
bosch; A. van de Kaa: Van de Kraats – nakomelingen van Arien 
Cornelissen Muller te Ede (1) [8 gen, ca. 1625-1947; Muller, van 
de Sande, Koudijs]; G.H. Klopman: Kwartierstaat van Gerrit van 
‘t Ooster [1844-1923; –, Melissen, Bos, van Meurs].

Vittepraetje, jg. 18, 2014-1. K.Chr. Uittien: Gekaapte brieven 
[Kraijenhoff, van de Plaat]; P. Stellingwerf: De  Hanzestad Har-
derwijk (1) [verv., tol, tolgelden en vrijheden]; Mw. Melius: Ná 
de torenval [Recognitieboek 156: contract herbouw ingestor-
te kerktoren 1798]; Th. Bakker: Ziekenverzorging, basis van 
de zorgverlening in verpleeghuizen en psychiatrische centra; 
K.Chr. Uittien: Redding van een vaartuig door Aart Kok [(1766-
>1821); Stooter, Korners]; idem: Het Harderwijk van 1773; R. Uit-
tien-Jacobs: Harderwie kers en/of Hierders (56) [Haklander, 7 
gen., 1742-heden; van Meervelt, Woertman, Groothuis, Bouw].

Waardeel, jg. 33, 2013-4. E. Wever: Oude Bedrijven in Drenthe 
[Van Gorcum in Assen, Van Dijk in Meppel, Jonker in Coevorden, 
Hilbrants in Paterswolde]; R. Reinders: Het holt van Uffelte in de 
late middeleeuwen [erf- en veldnamenonderzoek, lijsten met 
erven en bewoners]; V. Jonkheid: Burgemeester in oorlogstijd 
[oud-burgemeester Jan Hielke Roukema (1910-1997) van Zuidla-
ren]; H. van Westing: Het Van Galenschansje of Poepenhemeltje 
bij Amelte, feiten en fictie; R. Hoving: Muurschilderijen in Mep-
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pel gemaakt door Hartog 
Goldsteen.
  Idem, 2014-1. B. Liewes: 
‘Brood voor keien’ op de 
Hondsrug [werkloos-
heidsproject]; P. Schone-
wille: Als het moet, de 
Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm; H.M. Luning: 
Sectio Caesarea in Dren-
the [historie keizersnede]; 
J. Ridderbos: Ds. Rinze 
Douma (1910-1945) [ver-
zetsstrijder; exm. Kupe-
rus, x Minke van der Veen].

Werinon, 2013 nr. 85. R. Verkaik: Machinefabriek Reichart aan 
de Vreelandseweg; G. Baar: Hoe de Ballast in 1936 in Neder-
horst den Berg terechtkwam; idem: De woonwagen van Gerrit 
van der Wiel; M. Hilberts: De mannen van de Ballast; G. Baar: 
Wim Dubelaar (1936), telg uit een Overmeers bakkersgeslacht 
(2); idem: Gerard Middelkoop (1918-1993). De laatste machi-
nist op het grote gemaal van de Spiegelpolder; M. Hilberts: 
Van ‘Het akkertje’ naar Petersburg.
  Idem, 2014 nr. 86. K. Kostelijk: Oorlogsherinneringen; H. Schil-
der: Van melkboer-kar tot disco-kar!; G. Baar: Het Armenland 
(aan de overkant van de Vecht); idem: Gerard van der Meer, 
laatste telg van een schippersgeslacht (1); H. Koster: Inunda-
tie van de Horstermeer april 1945; R. Verkaik: Brinkers Mode 
en Wonen 80 jaar aan de Dammerweg; M. Hilberts: Marathon-
kampioen Henk Portengen; E.N.G. van Damme: Alfer van Wul-
ven geïdentificeerd als grondlegger van kasteel Nederhorst 
[13e eeuw, schema 8 gen.].

Westfriese Families, jg. 55, 2014-1. P. Nan: Genealogie fami-
lie Erkamp [9 gen., 1676-2009, afk. uit Melick (bij Roermond); 
Spee, Gooy, Groenland]; Aanvulling op families Duijves, alias 
Schuijtemaker uit Avenhorn [Blauw, Boor, Stam]; Fragment 
parenteel van Jacob Bankerts [19e-20e eeuw]; Fragment pa-
renteel van Albert Scheeringa [uit Heisfeld, 1734; Huisman, 
Hellingman, Doets, Posch]. Index 2013.

Wi Rutu, jg. 13, 2013-2. M. Hering: Benelle en het duel [recht-
zetting gang van zaken in 1780, de la Jaille, Vereul, Graafland]; 
W.L. Man A Hing: Mijn naam is Surinamer [naamgeving in Suri-
name, voorkomen en varianten]; J. van Schaik: De afstamming 
van Johan Henri Eliza Ferrier [eerste president van Suriname; 
8 kwn. volledig; Fernandes, Sanches, Naarden, Ramdeehul, 
Beerunjea]; J.J. Vrij: Leven na de dood. Het nageslacht van 
Charles Paul Benelle de la Jaille [zie ook hierboven]; W.L. Man A 
Hing: Surinamers en WOII. De Japanse hellekampen overleefd 
[overzicht 71 gedetineerden met hun gegevens]; O. ten Hove, J. 
van Schaik: Arme Amsterdamse Sefardische Joden die met 
een vertrekpremie emigreerden, 1759-1813 [meerdere alf. lijs-
ten met data en andere gegevens].

Familiebladen

Afmanuscript, 2014 nr. 28. M. Afman: Tom Afman heeft een 
rol in het toneelstuk Baantjer in het theater; H.B. Afman: Twee 
oude brieven [1945]; M. Afman: Poëzie-album van Brechtje 
Dijkhuis; A. Afman: Kleingeld [hoe een draaimolenbaas zijn re-
keningen betaalde].
Aldfaers Erf [fam. Schotanus], 2013 nr. 200. Bibliografie van 
Aldfaers Erf 1-200; Kwartierstaat Willem Schotanus [*1935, 16 
kwn.; –, Patroon, de Koe, van der Eems].
  Idem, 2014 nr. 201. Louis Brownlow Award voor Fredo Scho-
tanus.
Al weer een Vermeer, jg. 17, 2013 nr. 34. Genealogisch overzicht 
van de Tilburgse Vermeer’s (3) [verv., parenteel]; Galerij Ver-
meer [schilderijen]; M. Vermeer: Cijnzen en pachten in de Mid-
deleeuwen en Vroegmoderne Tijd; Gelders boeren erfgoed; 
Genealogisch overzicht van de Harderwijkse Vermeer’s, tak 
Spakenburg.
De Booij Bode, jg. 10, 2014 nr. 37. A. Booij: Familie Booy, een le-
ven in vlees [handel]; M. Booy: Een leven in vlees, familie Booy 
2 [het ontstaan van Groot Booy]; Parenteel van Aarjen (Ary) 
Booij (St. Pancras) [6 gen.,1755-1933]; Arie Booij auteur van: 
Wereldijd voortvarend Marine 525 jaar. 
Brunja, 2014 nr. 76. L. Brongers: De functies en basisprincipes 
van DNA; idem: 25 jaar internet in Nederland. 
  Idem, 2014 nr. 77. L. Brongers: Ontdekking van de structuur 
van DNA; idem: Y chromosaal onderzoek; idem: Stichting 
genetische genealogie in Nederland; idem: Buning Brongers 
Stichting [kunstschilder Johan Buning (1893-1963), x Titia 
Brongers]; idem: 10 jaar Facebook en andere (a-)sociale media. 
Casa Clutia, 2013 nr. 84. Wijnkoper en weldoener in Leiden 
[M.A. Kluit, 1823-1863, x 1849 E.B. Scheltema]; Opa en oma 
Piggelmee; Dordrecht (III) [de Dordtse groep]; Alkmaarse ak-
ten en Schoorlse stamboom; 150 Kluiten-akten opgedoken uit 
periode graafschap Gelre [archief Huis Bergh, via internet te 
raadplegen!].
De Dobbel-beker, jg. 43, 2013-4. Nog over onze oorlogsslacht-
offers [bij de scheepsramp bij Willemstad op 29 mei 1940 kwa-
men 134 krijgsgevangen Belgen om het leven]; Vragen [antw.: 
het gezin van Joannes Franciscus Dobbelaere x 1782 Maria 
Theresia Van de Velde]; Vroege generaties Dedobbelare in 
het Land van Nevele (tak 68) [twee vroegere generaties om-
streeks 1600, maar nog geen aansluiting op andere takken; 
Mangelaer].
  Idem, 2014-1. Onze kwartierstaat [van Alfons Dobbelaer 
*1936, op nr. 20/21 Louis Thoen x 1822 te Hulst Sophie Blemel]; 
Lijst van stamboomtakken Dobbelaere, Dobbelaar, enz. [met 
opgave van de aflevering van de Dobbel-beker, waarin de tak 
werd behandeld].
De Drudenvoet [fam. Klapwijk], jg. 22, 2013-3. Rotterdam was 
een stad vol paarden [stalhouderij]; Interview Tingue Klapwijk.
  Idem, 2014-1. P. Hordijk-Klapwijk: Mijn vader Clement Klapwijk 
was van 1961 tot 1969 melkhandelaar; Rozenburg in Oorlogs-
tijd: Vier bommenwerpers neergeschoten; De 2 zussen Klap-
wijk.
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De Eendenkooi, jg. 41, 2014 nr. 143. Hoe werd de Noordelij-
ke tak met de Delflandse tak verbonden; F. van Ooststroom: 
Leeuwen aan de Oostgaag [bewoners boerderij nr. 13: van der 
Kooij, 1816-<1984]; H. Zwiers-van der Kooij: Van der Kooijen 
voor de klas; Bibliotheek: boek over Willem Bartel van der Kooi 
en het tekenonderwijs in Friesland [1768-1836].
De Engelenbrug, jg. 16, 2014 nr. 33. H.J. van Engelenburg: Feest 
op Scheveningen; E. van Engelenburg: Na bijna 2 eeuwen de 
waarheid achterhaald [erkend kind blijkt uit DNA-onderzoek 
van een andere vader, 1831]; Het eerste kievitsei in Veenendaal 
[1954, 1958, 1962]; Familiewapen.
Faber! Magazine, jg. 34, 2014. H. Faber: 100-jarige Fabers 
[verv.]; idem: Taeke Dirk Faber (1922-2006) op de fiets van 
Beets naar Nijmegen eind april 1945 [met fragm.-genealogie]; 
idem: Familiebanden met andere Faber families; idem: ‘In de 
stelling – Bent u klaar? - Trekt’ – Ate Faber, grenadier en sa-
belschermer [1894-1962; exm. Scheen, x Mina Frankes, met 
stamreeks 10 gen. 1610-heden]; idem: Elisabeth Maria Faber 
(1802-1890) [Kros]; idem: Genealogie van Marten Faber (*1903 
Opsterland) en de realisatie van zijn eigen familiewapen [6 gen. 
vanaf 1785; Noordbeek, Willemsma, Mulder]; idem: Genealogie 
van Philippus (Frits) Faber (1946-2012) – secretaris van 1988 
tot 2012 [6 gen. vanaf 1741; van Dam, Crum].
Familiegemeenschap Ter Laeck, Jaarboek, 2014 nr. 70. Fami-
liekroniek; H. Stevens: De maalderijen van Didam [boek over 
molens waarin onder meer de Torenmolen van ter Laak, de Ter 
Laaksmolen, De maalderij van Ter Laak, 19e-20e eeuw]; Archi-
valia en archief [akten 14e-19e eeuw]; Indexen over de jaarboe-
ken.
Familiekrant Stam Joosten, jg. 24, 2014 nr. 96. De zestien 
kinderen van Pieter Jan Michiel Loenders x Peer 1906  Maria 
Petronelle Claes; Ouders en grootouders van Gilbert Joosten 
1942-2013; Stamreeks (14 gen.) en nakomelingen van Marjo 
Joosten [1937-2013]; Kwst. Gerardus Joosten 1939-2013 en (x 
Sevenum 1966) Hendrika Hoogers [van elk 8 kw., Rongen uit 
Venray, Coopmans uit Maasbree].
  Idem, 2014 nr. 97. Kwartierstaat van Johannes Jacobus Joosten 
[(1935-2013), stamreeks 5 gen.], van Leo Joosten [(1935-2013), 
stamreeks 15 gen., Zuid-Limburg; Pisschers, Sijstermans, Cor-
nips, van Co(e)sen] en van Jacques Leon Willem Maria Helena 
Joosten [(1949-2013), 5 gen.]; Hoe het allemaal begon [op 08-
04-1990 eerste familiefeest van Stam Joosten in Hamont].
Familiestichting Moret, 2014 nr. 41. Website vernieuwd; Van de 
Genealogiecommissie [Fam. Jacob Moret (1823-1906), x C.S.A. 
Van ‘t Hul].
Festina Lente, 2014 nr. 53. C. van der Bijl: Stichting Familie-
naam Van der Bijl; C. van Beers: Bewaar de informatiedragers 
en maak een familiearchief; Krijntje van der Bijl-Reyneveld: 
Levensloop [van Koudekerk naar Zuid-Afrika]; R. Sprangers: 
Allerheiligenvloed van 1570; D. Kaas: Kadaster: een schat 
aan informatie; R. Sprangers: Samenvoeging provincies 1811: 
Utrecht en Noord-Holland.
Haselhoff Bulletin, jg. 24, 2013-2. Een kleine familiereünie in 
Michigan (VS); Evert Hazelhoff op het nippertje van de ver-
drinkingsdood gered; Twee zusters in de politiek; Restauratie 

van een monument [vervallen boerderijcomplex te Wierden 
wordt eigen woonhuis voor meerdere generaties]; Ontdekking 
in een kloostermuseum.
Herweijer Post, dec. 2013. Brainstormen met de familie; Kwar-
tierstaat van Jillis en Steven Herweijer.
Huberiana, jg. 29, 2014-1. A. Rosendahl Huber: Huber-stam-
boom voor de vierde keer in het Blauwe Boekje?; W. Poerink: 
Oranjerie van Schatzenburg; A. Rosendahl Huber: Ulricus Hu-
ber gaat verhuizen [standbeeld voor de Hoge Raad der Ne-
derlanden]; J. Otto: Paticiër zijn, is dat voor de jonge Hubertjes 
wel cool genoeg tegenwoordig?; W. Poerink: Familiearchief 
Huber [gedeponeerd in Tresoar]; A. Poerink-Huber: Het verblijf 
in Nederlands-Indië tijdens de Japanse bezetting [persoonlijk 
verslag van auteur, in verband met haar overlijden herplaatst]. 
Idema, 2013 nr. 50. A.A. Idema: Het vergrijp van Petrus Idema 
in 1798; I. Schout-De Waal: Nogmaals een Idema bij de VOC; 
De Noorse tak; L. Idema: Van Libelle tot een stukje Groninger 
stamboom; Het leven van Ekhard Idema in beeld.
In hetzelfde Schu-y-ij-tje, jg. 28, 2013 nr. 108. Ziekte en dood 
op Texel [gezin Schuit met 18 kinderen, midden 19e eeuw; Bonk, 
Grijm, Hantschik]; Maarten Schuit en de NUNA 7 [solar car 
race]; Marjan van Putten-Schuit; Schu-y-i-ij-t-en in het nieuws; 
Een bijzondere vondst protestbrieven uit de oorlog in een hol-
le drempel, van wie afkomstig?: Jan Schuijt-S. de Looff]; Code 
ND afkomstig uit Edam? [nieuwe aanwijzingen]; Onze naam 
door de eeuwen heen.
  Idem, 2014 nr. 109. Uitbaters in Middelburg [cafe Bloemendaal, 
Volkskoffiehuis, Kanaalzicht en De verwachting]; Interview 
met Hennie Schuit; Buitenplaats Bagatelle [langs de Vecht bij 
Maarssen, voorheen een scheepsmakerij, 3 gen. Schuit]; Priva-
cy [geval van schending privacywetgeving en auteursrecht].
Klooster-Stam, jg. 29, dec. 2013. Varia: 1 november 2012 was 
de laatste schooldag van meester Jan Kloosterboer, Klooster-
boer en hun boerderijen [Almen Harfsen en omgeving, 17e-20e 
eeuw]; Internet-nieuws in drie delen [o.a. Website]; Oud Nieuws 
[huwelijksakte uit 1772, brand 1868].
Koeckoek, Kroniek van een geslacht, 2013 nr. 57. Familie aan 
de slag [actualisering genealogische gegevens]; Grada Aleida 
Koekkoek had wél kinderen [vaak onterechte aanduiding ‘uit 
dit huwelijk geen nageslacht’]; Gijsbertus Koekkoek en zijn na-
zaten [1890-1959; 4 gen.]; Langs woonstedes van oudste gene-
raties [toertocht].
Het Le(e)ver orgaan, jg. 31, 2013-2. M. Lever-de Bruijn: Van 
Amsterdamse Hein tot Almeerse Jay [5 gen. In vogelvlucht]; 
Le(e)vers ook online! [facebook]; F. Koot-Lever: Speurtocht 
naar H. Leever vanwege een kistje Leever [identificatie en 
schema 3 gen. 1860-heden]; G. Leever: ‘Wie zijn wij?’ [met sche-
ma 4 gen. 1852-heden]; K. Lever-Nijland: Familie Lever aan 
de Lingestraat in Groningen; F. Koot-Lever: Okkes en Lever, 
suikerbakkers in Amsterdam [met verwantschapschema 4 
gen. 1817-1940]; B. Lever: Le(e)vers en muziek – Alleen in hoge 
nood(t)!; D. Gerritsen: ‘Wie zijn wij?’; Meubelstofferen een uit-
stervend ambacht? [oude stoffeerderij van Jan Leever].
Mededelingenblad van de Studiegroep Geslachten Drost, jg. 
22, 2013-4. Een sprekende tekst [op begraafplaatsen]; Onder-
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zoek doen [Windows XP wordt niet meer ondersteund, waar 
worden scans online aangeboden, compleetheid van WieWas-
Wie, links]; Vredegerechten [1811-1838].
  Idem, 2014-1. J. Dijkstra: De Schepenbank [uitleg]; H. Drost: 
Mormoon worden na je dood: de GBA regelt het voor je [pri-
vacy BS niet gewaarborgd!]; H. Drost: Siebrigje Drost [e.v. Jan 
de Roos (1896-1979), de bekende straatzanger ‘Excellentie 
De Roos’ in Groningen; met gen. van Gerrit Lodewijk Drost 
(Leeuwarden), 1822-2010].
Millenaers Koerier, jg. 23, 2014 nr. 54. P. Millenaar: Renz Mille-
naar woont middenin de Jordaan. Een jonge man met een ver-
rassende toekomstvisie; idem: De Noorderkerk in de Jordaan 
en zijn bijzondere dominee; Portret van... Adrianus Millenaar 
en Metje Megteld van de Peppel [x 26-9-1924]; Jeugdpagina.
Niet zo benauwd [fam. Van der Linden], 2013 nr. 56. Van tak tot 
tak [familienieuws per stam, tweetalig].
Nieuwsbrief Hettinga Stichting, 2014 nr. 26. Maikel Galama 
uit Workum veelzijdig genealoog en verzamelaar van Alle Frie-
zen; Rein Klazes Hettinga van schaatser tot president... [van de 
ijsclub]; Kwartierstaat van George Ellerbroek [* 1945, 16 kwn.; 
–, van der Meer, van Hettinga Tromp, de Voogt]; In memoriam 
Broeder Mebius Anne (Radboud) Hettinga.
Olsthoornkroniek, jg. 28, 2014-1. Kijk op Glas: Rob Olsthoorn 
van OK Plant; Arnold Olsthoorn maakt de 40 vol bij Koppert; 
Van Amersfoort naar Batavia door 4-8 R.I. [1947-1950, Wim 
Olsthoorn].
Omdat mijn naam Vermant is – Quia nominor Viromandua, jg. 
20, 2013 nr. 38. J.C. Vermant: In memoriam Oscar A.F. Depret 
[grootvader van de auteur, *1920, in mei 1940 krijgsgevangene 
en naar Duitsland gevoerd, op 27-5-1945 gerepatrieerd, maar 
niet teruggekeerd in België; zijn regiment, de oorlogshandelin-
gen en (postume?) onderscheidingen, maar verder geen bio-
grafische of genealogische informatie].
Ruychrock Fragmentaria, 2013-3. Een duik in de geschiedenis 
[vooral beeldverhaal van de familie]; Het eeuwfeest van tante 
Door.
  Idem, 2014-1. Dre Ruigrok doet onderzoek naar zijn voorou-
ders Ruigrok van de Ewouttak; S. Ruigrok: In gesprek met... 
Wim Ruigrok; J. Ruigrok: 25 mei 2014 Honderste geboortedag 
van Cor Ruigrok [met stamreeks 11 gen., ca. 1540-1945]; Jonge 
Ruigrok(ken) [Bibi, Xebian].
Het Scheep(s)journaal, jg. 16, 2014-1. Een Scheepbouwer in 
dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie [Gerrit 
Scheepbouwer, testeert 1739]; De nieuwe website van Het 
‘Scheep(s)journaal’ [Roy Scheepbouwer].
De Schildknaap, jg. 19, 2013-2. G. van der Knaap: Van der Knaap 
Stamboom D, tak D2 (verv.); W. van der Knaap: Stamreeks van 
Cor van der Knaap en Neeltje Bos [diamanten echtpaar (Ze-
venhuizen)].
  Idem, 2013-3. W. van Rees: Een ontmoeting met een echte 
Sliedrechtse Adri Boer-van der Knaap; G. Mars: ‘Ik heb nooit 
tuinder willen zijn’ (Henk van der Knaap); Stamreeks van Jan 
van der Knaap en Marie van Mil [65 jaar getrouwd].
Tijdschrift van de familievereniging Van den Bempt, jg. 30, 
2014-1. G. Vandenbempt: Woonplaatsen van Matthias van den 

Bempde, stamvader van de tak ‘van Tienen’ 1648-1709 [Matthi-
as woonde met zijn ouders te Wulmersum en na zijn huwelijk in 
1673 met Ursula van den Putte achtereenvolgens te Hoegaar-
den, Tienen, Wulmersum en wederom in Tienen].
  Idem, 2014-2. Verjaardagwandeling langs onze ‘roots’: Hoe-
gaarden – Bierbeek [30-jarig bestaan]; G. Vandenbempt: Alber-
tus Vandenbempt – Sweerts als pachter-brouwer te Hoegaar-
den anno 1710-1725; Y. & S. van den Bemd: Marja’s eerbetuiging 
[Auckland, NZ].
De Veerkamp Krant, jg. 20, 2014 nr. 74. Dubbele achternamen 
maken het moeilijker voor de genealoog; Kranten vol lof over 
Monique [met stamreeks 9 gen.]; Regels voor het vernoemen; 
John en Josette terug naar Afrika (2); Opa en Oma van Bert en 
Angar Veerkamp Stamboom Gelderland [met stamreeks 8 
gen.]. 
Vreugdeschakel, jg. 31, 2013 nr. 79. C. Vreugdenhil: Pleegzorg in 
Nederland; Schrijvende familieleden; Familiebezoek uit Aus-
tralië; Ondernemende Vreugdenhillen; Facebook.
De Wagenschouw, jg. 28, 2013 nr. 55. Over drostendiensten en 
een verwoest grafmonument [van der Capellen]; F. Rijckaert: 
Hoe zeldzaam is het verschijnsel van kwartierherhaling in de 
kwartierstaat?; Cijfers en feiten over onze website; Archieven 
verhuizen... een hele klus [familiearchief]; Gait Lunties levens-
loop (2) [verv.].
Wiarda Mededelingen, 2013 nr. 27. K-L. Galle: Aspecten van 
familieonderzoek; Dekema State Jelsum; Uittreksel van ‘Een 
geschiedenis van Goutum’ [Pybe Wiarda x Claer van Eminga, 
bewoners van een stins 1370, en hun zonen].

België
Heraldicum Disputationes, jg. 18, 2013-4. J.A. de Boo: Portret-
ten op wapens: Vorsterman van Oyen, zijn vrouw en zijn doch-

ter geportretteerd in de 
wapens De Kempenaer, 
Bosch Reitz en Van Ghe-
sel]; H. van Heyningen: 
Een schild met stad en 
stroom [het wapen van  
Jean Pierre Delville, de 
nieuwe bisschop van 
Luik]; V.H. Steenbergen 
van der Es: Het alliantie-
wapen Wesche-Vincent; 
A. Daae: Een wapen 
voor de Sint-Nicolaas-
basiliek te Amsterdam; 
D. Coutereels: Limburg 
retrospecief [gedoe met 

benaming en wapen Limburg ten tijde van en kort na het Ver-
enigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815-1830]; discussies 
over vrijkwartier en schildhoek en over het blazoeneren van 
niet-zichtbare stukken.
  Idem, 2014-1. P. van Waterschoot: Het Franse oorlogskruis in 
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Vlaamse stadswapens; W. van Ham: Heraldische opmerkingen 
bij een monumentale schouw te Bergenop Zoom [in de Mar-
kiezenhof, vervaardigd voor Jan III van Glymes x Adriana de 
Brimeu, het wapen van zijn schoonmoeder Antoinette de Ram-
bures ontbreekt]; A.M. Bosters: Jan de Weert (ca. 1435 – 1499), 
een Antwerpse abt met Hollandse en Zeeuwse roots [exm. 
Van Bleijswijck].

L’Intermédiaire/De Middelaar,  jg. 68, 2013 nr. 404. R. Fontai-
ne-Drossaert: Ascendance et descendance de Cornelis Herinx 

et Maria Vanden Eynde 
mariés à Diegem le 24 
janvier 1588 [corr. artikel 
in Vlaamse Stam 1999]; 
J. Evariste: Les Biot de 
Floreffe (4) [verv. van 
omvangrijke studie, tak-
ken te Fosses, Gent en 
Charleroi, drie (nog?) niet 
aan te hechten takken en 
enkele losse Biots; toch 
wordt er nog een vervolg 
aangekondigd]; G. Walte-
nier: Verv. Dispenses ma-
trimoniales... de Hainaut 
[huwelijken te Horrues,  
Houdeng-Aimeries en 

Houdeng-Goegnies [Dubois, Pourbaix, Roland; met verwant-
schapschema’s].

Het Land van Nevele, jg. 45, 2014-1. R. van Elslande: Dwalingen 
in de genealogie van Montmorency-Nevele [Jean de Montmo-
rency, in 1465 onterfd door zijn vader wegens ontrouw aan de 
koning van Frankrijk, vestigde zich te Nevele in Oost-Vlaan-
deren dat hij had geërfd van zijn overleden moeder Jeanne de 
Fosseux. Nevele is later verward met Nijvel/Nivelles in Waals 
Brabant waar een koperen mannetje dat op een klok van de St 
Gertrudiskerk de uren slaat, eeuwenlang werd geïdentificeerd 
met deze Jean ‘de Nivelles’. En is het graf van zijn in 1568 te 
Brussel onthoofde nazaat Filips de Montmorency, graaf van 
Horne, in Weert of in Nevele?]; E. Van Daele: Camiel Van Daele 
uit Nevele [korte biografie van deze beeldhouwer, *1904, geen 
sterfjaar vermeld]; A. Strobbe: Father Alfons De Poorter uit 
Poeke, een levensschets [1872-1909; pastoor te Atkinson, Illi-
nois, USA].

De Mechelse Genealoog, jg. 38, 2014-1. K.Lemmens, L. Ver-
vloet: Corneel Guldentops – legende, waarheid en genealogie 
van de rover [uit Beerzel, exm. Van Uffel, geb. 1774, stierf na 
een korte carrière als roverhoofdman op 30 okt. 1799 te Ant-
werpen onder de guillotine]; I. Dockx: Hoe de Heistse Petronel-
le Truyts erin slaagde om burggravin du Bus de Gisignies te 
worden in 1845 [haar schoonvader burggraaf Leonard was in 
Nederlandse dienst gouverneur van Antwerpen en van 1826-
1830 gouverneur-generaal van Nederlands Indië].

  Idem, 2014-2. J.M. Debois: Over het paneel der Rechtvaardige 
Rechters, wie staat er afgebeeld? [op het gestolen en nooit 
teruggevonden paneel van Het Lam Gods staan graven van 
Vlaanderen afgebeeld: van Diederik van de Elzas t/m Filips de 
Goede van Bourgondië]; idem: Kwartierstaat en Heraldiek op 
grafzerken [van Johan Van der Laen exm. De Huyter en Adam 
van Baexen exm. Van Polluynen].

Vlaamse Stam jg. 49, 2013-6. M. Larmuseau: Verborgen in het 
DNA, de hoofdzaak [het gemummificeerde hoofd is hoogst-

waarschijnlijk niet van 
Henri IV]; J. Verhelst: 
Genealogie en over-
zeese emigratie naar 
Noord-Amerika [infor-
matiebronnen, tips en 
valkuilen; voorbeelden: 
o.a. Dirk Spruijt uit 
Schiedam wordt Dirk 
Courtland in de VS]; G. 
Huybreghts: Rozenstra-
ten, een Nederlandse 
familie komt naar België 
[ontleend aan het fami-
lieboek Roze(n)straten]; 
P. Callens: Een familie-

lid terugvinden in Amerika [tips]; M. Martelé: De familie De 
Queester, van Brugse Vierschaar tot Virginia Company [Jacob 
de Questere uit Brugge vlucht na deelneming aan de beelden-
storm in 1568 uit naar Engeland; Matthew de Quester wordt in 
1619 postmaster of England for Foreign Posts, zoon en opvol-
ger Matthew jr wordt stockholder van de Virginia Company]; 
M. Van Der Haegen: Franciscus en Jan Livien Van der Haegen 
emigreerden naar het Rijnland [weduwnaar Franciscus uit Ni-
nove vestigt zich met zoontje Jan Lieven in 1847 in Dülken om 
aldaar te werken in een twijnderij; Jan Lieven wordt directeur 
van een metaalbedijf en kleinzoon Otto wordt zeppelin-com-
mandant, korte kwst. van Jan Lieven].
  Idem, 2014-1. M. Larmuseau: Verborgen in het DNA; weinig 
Vlaamse ‘koekoekskinderen’ in de laatste 400 jaar [1-2%]; 
W. Devoldere: Waar vind ik de 19e

 
eeuwse (Zuid- en Midden) 

West-Vlaamse parochieregisters? [overzicht bestanden in 
het Kortrijks Rijksarchief en het documentatiecentrum Fami-
liekunde Vlaanderen te Roeselaere]; N. De Vijlder: Antwerps 
paardenbezit in de 17e en 18e eeuw [met lijst van paardenbezit-
ters]; L. Lathouwers: Halve nichten, volle neven en verre kozijns 
[geen eenduidigheid in benoeming familierelaties]; P. Donche: 
De Brugse genealoog Jacobus Antonius Kerchof (1625-1685) 
en zijn familie [biografie en testament]; P. Van Thillo, J. van Til-
lo: Genealogie van de familie Van T(h)illo [statistieken]; P. Huys: 
1730: het geboortejaar van de Brugse schilder Bernard Ver-
schoot [verwarring met bijna gelijknamige oudere broertjes]; 
E. Van Haverbeke: Kwartierstaat  volkszangeres Lucienne 
Gabriëlle Vanbesien [1928-2010, exm. Koten; 7 generaties]. 
  Idem, 2014-2. A. Vandenbroucke: Was Tanneken Sconyncx 
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een heks? [1560-1603, overleden na verhoor op de pijnbank; 
haar man Thomas Vander Meulen moest de proceskosten 
betalen]; Overzicht van familietijdschriften die in het Do-
cumentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis te 
Merksem bewaard worden; P. Huys: Over de landbouwersfa-
milie Huys in Astene en hun afstamming in Nazareth, Pete-
gem en Mechelen in de 18e en de vroege 19e eeuw [nazaten 
van Antonius Huys x 1690 Anna Volckaert]; J. van Twembeke: 
Het proces Gillis Noreille [inbreker, in 1658 te Oudenaarde 
opgehangen]; P. Huys: Burgemeesters en schepenen van 
Astene in de 18e eeuw [met genealogische gegevens van 
Doorne, D’Haenens, de Poortere, Moeykens, Beyens, van 
Poucke, Michiels]; G. Demuynck: De vlastelling van 1840 in 
Oost-Vlaanderen, Wontergem als voorbeeld [overzicht 174 
gezinnen werkzaam in de vlasnijverheid]; P. Huys: Geschillen 
als genealogische bron, Nazarethse processen voor de Raad 
van Vlaanderen, 17e en 18e eeuw; G. Demuynck: Weerbare 
mannen te Vinkt op het einde van de 16e eeuw [ruim honderd 
namen, 1594-1598, Baudonck, Devos, Vanderstraeten]; idem: 
De enkwesten van de rechtbank van de indaginge van Gent 
[indagen is dagvaarden; enkwest is een deel van het gerech-
telijk onderzoek waarbij getuigen worden verhoord; voor-
beelden uit de periode 1622-1629].

Westhoek, jg. 29, 2013-2. F. Hooghe: Confiscatie van de bezit-
tingen der hospitaalridders in het graafschap Vlaanderen die 
eertijds de Tempel toebehoorden (1315) [de rol van Lombardi-
sche bankiers in de bureaucratie van het graafschap]; P. Don-
che: Het renteboek 1499 van de St.-Pietersproosdij van Lo 
[aanzienlijke inkomsten van de proosdij uit renten, in klinken-
de munt of in natura, op onroerende goederen]; W. Beele, P. 
Donche: Plaats- en toenamenindex op het ziekenregister van 
de Ieperse leprozerie genaamd Hoge Zieken [index bij artikel 
in het eerste nummer van 2013]; N. Boussemaere: Nieuwe cri-
sis treft Boezingse Sint-Jorisgilde anno 1579 [tengevolge van 
de verovering van het kasteel Boezinge door de ‘malcontente’ 
Walen]; K. Priem: Verwikkelingen bij een pastoorsbenoeming 
te Reninge in 1667 [betreft pastoor Joannes Baptista Cam-
pe]; A. Preneel: Pioniers van de Zaal en Kasselrij van Ieper en 
de slag bij Fontenoy in mei 1745 [zes brieven van Philippe du 
Chastel 1703-1785 inzake de verdediging van Doornik].

Duitsland
An Niers und Kendel [Goch e.o.], 2013 nr. 51. W. Coenen: Von 
Badern, Wunderheilern und Chirurgen. Das Gesundheitswe-
sen  Gochs in vergangener Zeit [Luycker, Hartmuss, Demp-
ke, Rademacher]; A. Huppers: Der Bahnhof Goch als Karton-
modellbogen; D. Bullack: Das Pfälzerhaus - ein Baudenkmal 
[Puff, Rocker, Loomann, Strack, Hagt]; H.-J. Koepp: Die Schanz 
Vlenbrugge in der Heiden [redoute in Hassum; Schenk von Ni-
deggen, Buyx, van Geelkerken]; idem: Kulturlandschaftliche 
Entwicklung der Gocher Heide (Pfalzdorf) [kopers 1647: van 
Aldenhoven, Rulofs en D. Jansen-Ulleus uit Nijmegen en Am-

sterdam; in 1771/72: von Morrien, Lobbes, de Best, kolonisten 
uit de Palts; van Heys]; idem: Erinnerungen an die Gocher Fa-
milie Valk. Stolpersteine für jüdische Bewohner [kledingwin-
kel; dochter vlucht naar Leeuwarden; deportatie naar Riga; 
Bruckmann, Stern].

Arbeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Fa-
milienforscher, 2013-2. A. Rösler: Akten des Reichshofrates 

werden neu verzeichnet; 
M. Ott: Kirchenbücher 
und Standesamtsunter-
lagen in Polen online.
  Idem, 2013-3. Schlesi-
sche Urbare aus dem 
Ende des 18. Jahrhun-
derts [www.josko-on-
line.de]; Vermißte der 
Neumark [lijst Arndt t/m 
Zummach]; Deutsche 
Flüchtlinge in Däne-
mark [na 1945; honderd 
duizenden; www.west-
preussen.de/fluechtlin-
ge]; Informationen aus 

dem Landkreis Schweidnitz; Die Berní Rula [belastingrol 
1654 uit Bohemen].
  Idem, 2013-4. Neues aus dem historischen Litauischen 
Staatsarchiv [lijst van gemeenten met 132 gedigitaliseerde 
KB en 27 geplande]; Deutsch-Baltischer genealogentag 2013 
[Schwartz, Schmidt, Stern; boekbinders].
  Idem, 2014-1. Ostdeutsche Kirchenbücher im Konstitorium 
Magdeburg wiedergefunden [9 plaatsen, opgave registers 
per periode, 1596-1944]; Kirchenbuchduplikat der altlutheri-
schen Gemeinde Kiehnwerder wiederentdeckt; Die Einwoh-
nermelde-Kartei der Stadt Posen (1870-1932) [Onlinepro-
jekt]; Die DNA und das Ostpreußenprojekt [stand onderzoek, 
met kaarten migratiewegen]; Funde in KB Bialystok (Polen); 
OFB Batsch.

Archiv für Familiengeschichtsforschung AfF, jg. 18, 2014-1. B. 
Ellwanger: Die Familien Schlusser und Schmidt und die Ge-
schichte des Meckenheimer Kaiserschnitthauses [Heilmann, 
Heller, Gritz, Schilling, Juhl, Kehrer]; W. Vollmar: Die Grafen 
von Ranzow in Holzminden und einige ihrer Nachkommen [von 
Rantzau, 3 gen. in de VOC, testament in Den Haag 1690; lijfren-
te van de Staten van Utrecht; erfenis voor de armen in Holland, 
Keulen en Westfalen; Pogwisch, Bruns, von Lier, von Hoym, 
Walther, Engelbrecht, Bührmann, Hofmann, Jacobi]; idem: Die 
Familie des Stallmeisters Michael Gebauer in Wittenberg und 
Leipzig (†1723) [Pons, Wege, von Brockenburg, Proband, von 
Bendeleben, von Hoheneck]; Jenny von Westphalen [(1814-
1881), x Karl Marx, 16 kwn.; von Krosigh, von Veltheim, Wis-
hart of Pittarow, von Pannwitz]; Boekbespreking: prof. Armin 
Wolf ‘Verwandschaft-Erbrecht-Königswahlen’ waarin langs 
geheel nieuwe weg, namelijk het recht op erfopvolging en wie 
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daarin kiesgerechtigd 
waren, het nageslacht 
van koning Hendrik I ‘de 
Vogelaar’ en koningin 
Mathilde van Saksen, 
ruim 3000 personen in 
6 gen., is onderzocht. De 
omvangrijke studie heeft 
geleid tot 7 nieuwe en 26 
geactualiseerde stam-
reeksen, neergelegd in  
twee banden, 192 Tafels 
en ruim 1180 pagina’s.

Archiv ostdeutscher Familienforscher, Bd. 21, 2013. E. Lind-
ner:  Behrendt aus Damerau in Kreis Flatow (Westpreußen) 
[stamreeks, 6 gen. 19e-20e eeuw]; A. Güich: Gürich aus Neu-
dorf im Kreis Leobschütz (Oberschlesien) [stamreeks 7 gen., 
1706-1925; Pohl, Wolf, Sauvajot]; P. Grützner: Lüpke aus Kor-
tenhagen im Kreis Greifenhagen (Pommern) [stamreeks, 
8 gen., 1679-heden; Lübcke, Degner, Zenck, Sack, Plath]; G. 
Schilke: Schilke aus Altvorwerk im Kreis Rosenberg (West-
preußen) [stamreeks, 7 gen. 1720-1958; Gehdin, Bork]; S. Sie-
nell: Schweinshaupt aus dem Kreis Graudenz (Westpreußen) 
[stamreeks 7 gen., 1705-2007; Drucks, Bollentin, Nickel, 
Knuth]; D. Kühn: Sewigh aus Kawershof bei Walk (Estland) 
[aanv.];  A.Niemann: Ukkat (Ukkatis) aus Groß Warkau im Kreis 
Insterburg (Ostpreußen) [meerdere fragmenten, 18e-20e 
eeuw, met schema; Anhang: Meddinis, Schulskis, Schnellin-
ger]; M. Richau: Ahnenliste Helmut Ehrenberg [Lubitz, Stege-
mann, Krieg, Rusch, Pöttke]; U. W. Ilchmann: Ahnenliste Carl 
Heinrich Ilchmann [Kreis Waldenburg in Niederschlesien; 
Meuer, Hein, Kintzel, Schrötter, Weiß, Tilch, Liebig, Blümel]; 
G. Grüneberg: Ahnenliste Wilhelmine Knobloch [Peiper, 
Gundlach, Queisser, Marunde]; idem: Ahnenliste Wilhelmine 
Krösing [Strache, Liere]; M. Richau: Ahnenliste Anna-Maria 
Lubatz [Pahl, Hafke, Groschke, Ruckschade, Zielke, Wend-
ling, Lubrecht, Dörkßen]; H. Dolezal: Wundärzte, Chirurgen 
und Barbiere in Breslau und Schweidnitz [gildearchief met 
naamlijsten: Adolff t/m Zobel]; P. Bahl, R. Gehrmann: Die Ein-
wohnerschaft von Woitsdorf (Kreis Goldberg in Schlesien) 
im Jahr 1846 [volkstelling per huis met beroepen; ruim 600 
namen, met index; Näpelt, Hübner, Kummer, Hartwig, Weni-
ger, Woischke, Sauer, Trautmann]; G. Matzke: Die Abiturien-
ten des Königlichen Gymnasiums in Rogasen (Provinz Posen) 
1874-1912 [lijsten]; met index op plaats- en familienamen.

Archivar, jg 66, 2013-4. M.-L. Carl: Familien(geschichts)for-
scher und Archive, ein spannendes Verhältnis [resultaten en-
quete]; F.M. Bischoff: Keine Fusion zwischen Nationalarchiv 
und Königlicher Bibliothek in den Niederlanden; W. Müller: 
Potenziale, Kooperationen und Grenzen der Universitätsar-
chive [o.a. Dresden, Baden-Württemberg]; M.M. Rückert: Das 
‘Virtuelle Archiv des Deutschen Ordens’ [archief verspreid 
in Europa, aanwezig in het Staatsarchiv Ludwigsburg 2000 

oorkonden, virtueel toegankelijk, incl. 4500 oorkonden uit 
Marburg en 12.000 oorkonden uit Wenen].
  Idem, 2014-1. B. Nolte: Das elektronische Staatsarchiv des 
Freistaats Sachsen [stand van zaken]; M. Aumüller e.a.: Das 
Baden-Württembergische Grundbuch-Zentralarchiv; I. Tay-
lor: Archive und die Entwicklung der europäischen Daten-
schutz-Grundverordnung; E-Manuscripta.ch - Die koope-
rative Plattform für digitalisierte Quellen aus Schweizer 
Bibliotheken und Archiven.

Blätter des Bayerischen Landesvereins für Familienkun-
de, jg. 76, 2013. Jubiläumsausgabe 90 Jahre (1923-2013). G. 

Paulus: Die Abstam-
mung der heiligen Anna 
Schäffer (1882-1925) 
[Forster, Beringer, 
Scheugenpflug, Lessl, 
Wallner, Gürtner, Hu-
ber]; G. Beck: ‘Allerlei 
Fälle’ aus den Kirchen-
büchern von Auhausen 
an der Wörnitz [Rab, 
Gutzrauhen, Bruckner, 
Bauman, Regele, Güttin-
ger]; Th. Engelke: Spät-
mittelalterliche Urkun-
den als unterschätzte 
Quelle der Familienfor-

schung; Cl. Kalesse: Quod sit es - Bürgeraufnahmen im spät-
mittelalterlichen Augsburg [v.a 1276; Wilbrecht, Gerstbach, 
von Greffenberg; migraties]; A.F. Vogt: Sechs Generationen 
Elbel aus dem Stiftland [Albel, Schedl, Pauer, Weiß, Fabel, 
Sörtel, Röckel, Zeidler, Übelacker]; J. Auer: Wanderungsbe-
wegungen der Inleute der Landvogtei Eichstätt 1611-1621 
[per dorp; Koler, Fux, Reinl, Betz, Schmidhamer, Kerner, 
Planckh]; H. Rehm: Die bunte Palette der Vorfahren meiner 
Großmutter Maria Rehm geb. Schöninger (2) [Fleischmann, 
Pollinger, Murauer, Weiß, Eble, Beer]; J. Auer, H. Stürzl: Hin-
richtungen wegen Hexerei in Eichstätt von 1585-1723 [222 
vrouwen, geannoteerde lijst van Fünklein tot Rung; Schneck, 
Hohenschild; Sterzl/Stürzl; niet in DTB]; Nachruf auf Oswald 
Frötschl 1934-2012.

Brandenburgische Genealogische Nachrichten, jg. 8, 2013-3. 
P. Köhler: Vergessen Orte - Berliner Straßen und Plätze, Teil 
5- Der Oberbaum und der Unterbaum als Wassertore auf der 
Spree; F. Dorn: Der Geburtsbrief des Martin Wobring aus 
Fürstenwalde; R. Koch: Brandenburger 1945 in der Festung 
Küstrin, Teil 1 [lijst Adam t/m Horn]; I. Biermann: Grüße aus 
dem Großvaterland [von Klebelserg zu Thumburg; Peratho-
ner]; S. Mühle: Mögliche Quellen für die Ahnenforschung [www.
muehle-net.de/quellen]; Warum gingen Menschen früher frei-
willig zum Henker? [genezing van gefolterden e.a.].
  Idem, jg. 9, 2014-1. P. Köhler: Vergessene Orte - Berliner 
Straßen und Plätze, Teil 6: Frankfurter Tor und Frankfurter 
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Allee [Bersarin, Volkwein, Stroisch, Kühl, Kuhn, Seyffart]; M. 
Nitschke: Das Vorwerk Regenmantel [von Hohendorf, von 
Balbi, Schulz, Durotin]; B. Steinbrecher: Scharfschützen im 
Inf. Reg. 256, Alte Armee [lijst: Anton t/m Zweydinger].

Deutsches Familienarchiv, Bd. 159, 2013. H. Trautwein: Vor-
fahren von Christian, Stefanie, Nico Trautwein. Ahnenkreise 
Trautwein – Stoll-Leube – Klipstein – Schott [Brüggemann, 
von Wöllwarth, Hochmuth, Baldenhofer, Osiander, Gröner, 
Gräter, Münsinger, Bittinger, Rehnle, Lünker, Veyhelmann,  
Langenmantel von Sparren, von Oldecop, von Münthen, 
Faut].

Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblätter, 
jg. 39, 2013 nr. 149. L. Falzboden: Nemesnádudvar (Nadwar). 
Herkunft der Melcher, Melchior, Hauser, Schultz und Roth-
weil gefunden [Mohr, Kummer, Dugler, Helfer, Nothof, Jaud, 
Kirchhofer, Gretz, Scheible, Faltum, Koch, Nickl]; W. Heil: 
Ergänzungen zum Familienbuch Kernei in der Batschka [uit 
FB Würm; Burghardt, Fretz, Brenngärtner, Oswald]; FB We-
prowatz en Torschau online.

Düsseldorfer Familienkunde, jg. 49, 2013-3. H.-U. Osmann: 
Das bewegte Leben eines Kavalleriemajors. Vor 300 Jahren 
starb Heinrich Arnold von Bossenhoven in Erkrath [aan de 
hand van een wapenschild; op der Fliten, von der Heyden, 
Krebsbach, Reuspe]; A. Strahl: Musik... [verv. VII: trompet-
ters; Mastbaum, Morian, Porz]; H. Pettelkau: Online-Da-
tenbanken [overzicht]; H.J. Schroff: Namensdefinition Vit; 
M. Degenhard: Der Konskribierte Reiner/Werner Breit-
feld aus Erkrath [1809; Schmitz, Kirschbaum, Glasmächer, 
Wimmer, Spicker]; idem: ‘Verzeichnis, was die Stadten auß 
dem Kirspell Buetgen gebrandschatzt haben’ [gevolgen 
80-jarige oorlog; Muthwille 1616/1617; naamlijst met scha-
debedrag]; H. Sebetzky: Düsseldorfer Klöster und Kirchen 
als Begräbnisstätten [Hamacher t/m Varenhagen]; H. Os-
mann: Straßennamen... Erkrath um 1900 [verv. Gerresheimer 
Straße t/m Flachskampstraße]; H. Kuth: Schatz und Lager-
buch des Amtes Mettmann ab 1670-1700 [Honschafft Nie-
der- en Upschwarz bach [lijst Herbeck t/m Dangershauß].
  Idem, 2013-4. M. Degenhard: ‘Verzeichnis der im Rheinde-
partement befindlichen Quacksalber’ [talloze dorpen; lijst: 
Held, Boos, Nippel, Klay, pastoor Selbach met Jesuitenpillen, 
Hees, Over]; Th. Neukirchen: Die Familie Asselborn aus dem 
Amt Miselohe im 17. Jahrhundert [Koch, Schlebusch, Schief-
fer, Müllen, Göddertz, Fröhlen, Huberti, Richartz]; A. Strahl: 
Musik... [verv. VIII: trompetters; Portz, Roemer, Spaney]; H. 
Sebetzky: Düsseldorfer Klöster und Kirchen als Begräbnis-
stätten [verv. met Kreuzherrenkloster en St. Lambertus; 
lijst Villers t/m Eigener]; H. Osmann: Straßennamen... Erkra-
th um 1900 [verv. Neustraße t/m Unterfeldhaus]; M. Degen-
hard: Schatz-register in Barrenstein (1672/73) [lijst]; H. Kuth: 
Schatz und Lagerbuch des Amtes Mettmann ab 1670-1700 
[Honschafft Upschwarzbach [lijst]; H.J. Schroff: Namensde-
finition Zille.

Der Eisenbahner Genealoge (BSW), jg. 40, Bd. 7, 2013-8. G.-
C. Treutler: Ein preußischer Forsthof um 1800 [Falkenhagen, 
nu Falkensee (bij Spandau/Osthavelland); Encke, Seidel, 
Stürkau, Sohr, Bracklow, Hinze, Pietsch, Kirschbaum, Rietz, 
Dutitre]; M. Lochert: Heiraten in Strasbourg 1897-1902 [lijst 
Armbruster t/m Zulauf]; Tagebuch zur Rücker-Jenisch-For-
schung 2000-2010 [verv.; Jenisch, von Riess, Stoltenberg]; 
D. Paulini: Post und Bahn im vorderen Remstal [in Strümp-
felbach e.o.]; G. Reiß: Die junge Pfalz entsteht. Aemter in der 
Oberpfalz [per dorp]; Die Ehestiftungen des Kirchspiels Ilten 
[verv.]. Bijlage: Tagungsschrift zur 40. Jahrestagung in Berlin 
[goed historisch overzicht]; H.P. Dege: Berlin (und Cölln) - Von 
der Kaufmannssiedlung zur Weltstadt; stadspoorten; milita-
ria; zegels en wapens]; G.-C. Treutler: 850 Jahre Brandenburg 
- aus genealogischer Sicht [Hohenzollern, reformatie; Koloni-
sationen].

Familienforschung Heute [Magdeburg], 2013 nr. 27. E. Herbst, 
H. Kötz: Die Immermann-Familie - Legenden und Fakten. 
Carsten alias Peter Immermann, der legendäre Stammvater 
[sergeant, gest. 1649; Holzhausen, Rein, Betge, Walther, von 
Ahlefeld, Niemeyer, Oeltze, Wilda, Wendt, Witte]; M. Weigel: 
Ahnensuche nach Hugenotten jenseits der Flüchtlingsge-
neration - an Beispielen zu den Familien Cournillac, Arnal 
und Duvigneaud erläutert. [Guerin, Rapin, Daudan, Drouet]; 
W. Brandt, F. Kellerich: Die Vorfahren des Werbener Malers 
Christian Köhler in der Altmark [Smit, Diederichs, Rabe, Heu-
ermann, Ehlert, Rußtorff, Apitz, Bäumich, Behr, Kachel, Köp-
pen, Lindicke, Salzwedel]; F. Moldenhauer: Ergänzungen zu 
den Trauregistern der Dörfer des Amtes Diesdorf/Altmatk 
[klooster; patent van 1691: alle dorpen in het kerspel Dähre, 
Hilmsen, Jübar, Lagendorf, Mehmke, Osterwohle  met naam-
lijsten]; W.G.K. Ulrich: Johann Friedrich August Meyer, Schnei-
demeister und kgl. Kreiskassenexekutor in Wolmirstedt - die 
langwierige Suche nach seinen Vorfahren [Cruse, Röscher, 
Fehke, von Zettewitz, Richter, von der Weiden, Graucke]; U. 
Wenzke, I. Schulz: Bevölkerungsgeschichtliche Quellen für 
die Zeit des 30-jährigen Krieges. Teil V: das ‘Rote Buch’ der 
Stiftskirche St. Sebastian in Magdeburg von 1616 [Meien-
dorff; per dorp beschreven, o.a.: Engell, Voeß, Sangerhusenn, 
Voigt, Mynsinger, Haering, Pietz, Gehrs, Ölleman, Döringk, 
Rauertt, Weiniger, von Dassell, von Estorff].
  Idem, Register zu Heft 1-25, 2 delen, met namen, plaatsen en 
zaken A-Z.

Der Herold, jg. 56, 2013-1/2. H. Fischer: Ein Siegel als Do-
kument sozialen Aufstiegs. Johann Christian I. Fürst  von 
Eggenberg (1641-1710) [von Schwarzenberg]; L.A. Severin: 
Beiträge zu einer Nachfahrenliste des Oberhofpredigers 
Benjamin Ursinus von Bär [van Bilderbeck, von Itzenplitz, 
Hendreich, von Jena]; R. Geike: Kampf der Symbole. Darstel-
lungen des Kriegsgegners auf Gedenkmünzen [Oosteurope-
se e.a. afbeeldingen]; G. Klein: Das Wappen des Berliner Erz-
bischofs Rainer Maria Kardinal Woelki [2011]; A. Hoffmann: 
Kommunale Wappenschau [verv., met 24 afbeeldingen].
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  Idem, 2013-3. R. Gehrmann: Die Zollvereinszählungen als 
Quelle der historischen Familienforschung. [belastingtellin-
gen, tussen 1835-1864 in heel Duitsland ingevoerd; per stad 
opgevoerd]; Kommunale Wappenschau; Verslag Deutscher 
Genealogentag in Heidelberg [uittreksel lezingen en Heraldi-
kertreffen]; In memoriam D. Schwennicke en P. Düsterdieck.

Herold – Jahrbuch, NF Bd. 18, 2013. T. Diederich: Rechts und 
links im Siegel; O. Hupp: Johann Sibmachers Wappenbuch 

[verhandeling over de 12 
uitgaven tussen 1605-
1772, met verschillen en 
veranderingen in de loop 
der tijd, welke door Riet-
stap zijn benut]; N. Klüs-
sendorf: Viel Aufwand 
und wenig Geld. Das 
Papiermarknotgeld des 
Kreises Ziegenhain von 
1923 [handtekeningen 
von Steinau-Steinrück, 
Schwalm, von Baum-
bach, Weber, Ludolph, 
Röttcher, Stuhlmann]; 
H. Krell: Vorfahren und 

weitere Verwandte des kursächsischen Kanzlers Dr. Ni-
colaus Krell (+ 1601) [inquisitieproces; Pistoris, Broschwitz, 
Hummelshain, Münzer, Wolkenstein, Lummel, Hartmann, 
Pantzschman, Kroll]; G. Stemmler: Das deutsche Handwerk-
zeichen [ambachtslieden, variaties]; M. Warnecke: Adler-
schnabel, Uniformrock, Dreifarb... deutsche Nationalfarben 
Schwarz-Rot-Gold [herkomst; zu Dohna-Wundlacken].

Königsberger Bürgerbrief, 2013 nr. 81. L. Grimoni: Die Propstei-
Kirche auf dem Sackheim; W. Hinz: Die katholische Gemeinde 
St. Adalbert Königsberg-Amalienau; L. Grimoni: Die Kirche zur 
Heiligen Familie; E. Neuhoff: Die katholische Kirche St. Joseph 
in Ponarth; L. Grimoni: Der Architekt Friedrich Heitmann (1853-
1921); I.H. Seiffert: Wilhelm Seiffert. Architekt, Maler und Bild-
hauer; R. Kulikowski-Saßnick: Siegfried Saßnick – Architekt in 
Königsberg (Pr); Ch. Gottschalk: Der “Rummel” in Königsberg; E. 
Neumann-Redlin von Meding: Die Universitäts-Kinderklinik in 
Königsberg 1925-1945. Hinweis auf Kinderwaisenhäuser 1945-
1948; idem: Hatte Immanuel Kant einen wahren Freund? [Hagen]; 
L. Grimoni: Die Wallenrodtsche Bibliothek im Königsberger Dom 
[Martin von Wallenroth, 1570-1632; Reicke]; Ch. Gottschalck: Har-
ry Liedtke. Ein Stummfilmstar aus Königsberg [Dorsch, Tordy]; K. 
Behrend: Emil Stumpp [kunstschilder, Berufsverbot].
  Idem, 2013 nr. 82. W. Wagner: Königsberger Börse [sinds 17e 
eeuw]; Die Zerstörung der Königsberger Synagoge [1938]; Ch. 
Gottschalk: die Lomse;  Die Städtische Kinderklinik; L. Grimoni: 
Der ‘Hof’- architekt Hanns Hopp; W. Reske: Beziehungen Roch-
litz-Königsberg; L. Grimoni: Eine tradition geht zu Ende. Firma 
Uhren Bistrick erloschen; idem: Die Entdeckung des Grabes von 
Nikolaus Kopernikus in Frauenburg.

Mitteilungen des Mindener Geschichtsvereins, Nr. 82/83, 
2010 en 2011. Ph. Koch: Wirtschaftlicher Niedergang einer 

ausgebeuteten Provinz? 
Brandenburg-Preußen 
und das Fürstentum 
Minden im Merkantilis-
mus 1648 bis um 1750: ein 
Forschungsaufriss [be-
volkingsontwikkeling; 
trek naar Nederland; 
prijzen; oorlogen; de 
Fransen in 1679, eind van 
de Holländische Krieg 
van 1672]; idem: Der Er-
folg wird aber selbst 
die kühnsten Hoff-
nungen übertreffen... 
R h e i n - We s e r - E i s e n -

bahn AG [Harkort, List, von Oeynhausen, Cäsar]; M. Stenzel: 
Die Glashütte Gernheim zwischen Konkurs und Schließung 
[glasfabriek 1812-1886 o.l.v. R. en W. Schrader; 1848 failliet; 
Kahle; overgang naar strohulzenfabricage; Rather, Möring, 
Busse]; M. Hacker: Franz Boas und die Burschenschaft Ale-
mannia zu Bonn [1858-1942; Meyer, Vogeler, Richarz, Hilburg, 
König, Brüchert]; F. Stückemann: Peter Florens Weddigen 
(1758-1809) als Pfarrer zu Kleinenbremen [ook Lütgenbre-
men; schrijver; Mallinckrodt, Stohlmann, Gritzner, Giese-
ler, von Stein, Bröckelmann]; S. Eubel: Archivpädagogische 
Praxis; Schüler-Facharbeiten; Th. Lakomek: Lesen lernen 
handschriftlicher Quellen am Beispiel von St. Simeonis in der 
Schlacht bei Minden 1759 [toen lazaret; herstelbetalingen]; 
Hexerei in Minden [recensie].

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familien-
kunde, jg. 101, 2013, Bd. 46 nr. 4. Nieuwe Ortsfamilienbücher 
van Weiler bei Bingen, Auenheim, Kirchberg (Hunsrück) en 
Steffeln (met Auel); A. Blömer: Der Reichsfreiherr wollte es 
nicht gewesen sein! Seine Rolle bei der Heirat des Gerhard 
Camphausen aus Wickrathberg und der Sibylla Schippers 
aus Wickrath im Jahre 1743 [von Quadt-Wickrath  de vader?; 
von Boddelschwein, Blanckerts, Schmasen, Quack, Eßers, 
Molls, Quast, von Ammon]; F. Stupp: Ne dicke Halfe oder 
welche Frauen ein Bauer nicht heiraten sollte [verv.; Amt 
Nörvenich; gedwongen verkoop]; H. Ambros: Bewährung in 
schweren Zeiten. Für oder gegen Napoleon [Ambroise uit 
Rodange, Luxemburg; Diedrich, Flieger; marketender; Ke-
men, Friche, Nicolas, Netzer]; M. Degenhard: Adolf Pangels 
auf dem Platzbrückerhof in Ganderath und seine Familie [von 
Havert, von Eyll, von Ganderath, Janßen, Tholen, Keysers, 
Arrets, zur Mar, Bürsgens, Linnarts, Caspers]; H.-U. Osmann: 
Das bewegte Leben eines Kavalleriemajors. Vor 300 Jahren 
starb Heinrich Arnold von Bossenhoven in Erkrath [von der 
Heyden, Krebsbach, Reuspe].
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Portret

overleden Delfzijl 6 februari 1900, trouwt Loppersum 16 
januari 1858 Willem Wabbes Niehof, geboren Farmsum 27 
november 1828, orgelmaker en kuiper, overleden Nieuwol-
da 11 juni 1903, zoon van Trijntje Wabbes Niehof.

4.  Hendrik Bouwman, geboren Uithuizen 25 oktober 1831, 
landbouwer, overleden Wetsinge (Adorp) 1 november 1915, 
trouwt (1) Uithuizen 12 maart 1864 Ietje Zuidema, geboren 
Warffum 21 september 1811, landbouwersche, overleden 
Onderwierum(gem. Bedum) 1 december 1883, dochter van 
Geert Roelfs en Derkje Melis, weduwe van Berend Jakobs 
Ennema.

 Hendrik Bouwman trouwt (2) Bedum 20 mei 1885 Bieuwke 
Ruitinga, geboren Onderwierum (gem. Bedum) 14 janu-
ari 1861, overleden Sauwerd 18 januari 1935, dochter van 
Freerk Ruitinga en Aafke Pesman.

5.  Trientje Bouwman, geboren Uithuizen 4 oktober 1833, 
landbouwersche, overleden Uithuizen 30 oktober 1887, 
trouwt Uithuizen 31 juli 1858 Tonnis van den Berg, geboren 
Uithuizermeeden 12 september 1821, landbouwer, zoon 

Roelf Bouwman en Reinje Jans Retsema

Garmt Drewes Bouwman geboren Rottum (gem. 
Kantens) 6 oktober 1797, gedoopt Usquert 22 okto-
ber 1797, landbouwer in Holwinde (Rottum), overle-
den Rottum (gem. Kantens) 16 februari 1871 trouwt 
Uithuizen 16 november 1825 Geertje Hendriks Om-
ges, geboren Uithuizen 31 oktober 1804, overleden 
30 september 1868 in Rottum (gem. Kantens).

Uit dit huwelijk twaalf kinderen (waarvan er drie zijn geëmi-
greerd naar Noord-Amerika) waaronder:
1.  Anje Bouwman geboren Uithuizen 7 april 1826, overleden 

Uithuizen 28 juni 1826.
2.  Anje Bouwman geboren Uithuizen 3 januari 1828, overle-

den Siddeburen 11 augustus 1902, trouwt Uithuizen  8 mei 
1852 Klaas Jans Retsema, geboren op Oldenzijl 6 oktober 
1830, overleden Siddeburen 6 oktober 1917.

3.  Martje Bouwman geboren Uithuizen 17 oktober 1829, 
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van Pieter Kornelis van der Berg en Tonnis van Harder.
 Op 26 april 1882 is het gezin vertrokken naar Noord Ame-

rika, gedeeltelijk weer teruggekomen en ambtshalve op 
26 augustus 1882 weer ingeschreven in Uithuizen.

6.  Drewes Bouwman, geboren Holwinde bij Rottum 8 au-
gustus 1835, landbouwer, op 4 april 1887 vertrokken naar 
Grand Rapids, overleden Grand Rapids (Michigan, VS) 
1921, trouwt Middelstum 23 mei 1874 Trientje Bretman,  
geboren Stitswerd 2 februari 1839, overleden Grand Ra-
pids 1917 dochter van Barteld Harms Bretman en Anje 
Franses Radewold, weduwe van Jan Beerends Brouwer.

7.  Bouwke Bouwman, geboren Holwinde bij Rottum 16 juli 
1837, landbouwersche,overleden Uithuizen 2 december 
1903, trouwt waar 16 november 1861 Kornelis Reintjes 
Hartman, geboren Uithuizermeeden, landbouwer, over-
leden Uithuizen 14 augustus 1877, zoon van Reintje Rein-
ders Hartman en Albertje Kornelis Huizenga.

8.  Janna Bouwman, geboren Holwinde bij Rottum 21 septem-
ber 1839, landbouwerse, vertrekt 1882 naar de VS, over-
leden 18 mei 1917 in Grand Rapids (VS), trouwt (1) Leek 
13 mei 1871 Tjeerd Bos, geboren Roden 11 januari 1840, 
landbouwer, overleden Leek 13 juni 1872, zoon van Lam-
mert Hindrik Bos en Grietje Gerrits Buust, weduwnaar 
van Aaltje de Graaf, trouwt (2) Leek 10 mei 1873 Johannes 
Dijkstra, geboren Selwerd (Noorddijk) 12 december 1828, 
landbouwer, overleden Grand Rapids 20 december 1919, 
zoon van Jan Hindriks Dijkstra en Margritha Johannes Lo-
dewijks, weduwnaar van Aaltje Ruben (1828-1867).

9.  Roelf Bouwman geboren Holwinde bij Rottum 16 april 1842,  
landbouwer in Holwinde (Rottum), Roelf heeft na zijn hu-
welijk eerst gewoond in Toornwerd (Middelstum) en heeft 
de ouderlijke boerderij in 1878 gekocht van zijn broers en 
zusters. In de landbouwcrisisjaren van de jaren tachtig van 
de negentiende eeuw heeft hij het financieel niet kunnen 
redden. Bij zijn overlijden in 1892 was de boedel negatief. In 
1902 is de boerderij gerechtelijk verkocht, overleden Hol-
winde bij Rottum 23 maart 1892, trouwt Uithuizen 17 mei 
1871 Reinje Jans Retsema, geboren Uithuizen 7 december 
1842 als één van acht kinderen, waarvan er twee emigreer-

den naar Noord-Amerika, overleden Holwinde bij Rottum 
31 augustus 1884, (waarna haar man achterbleef met zes 
minderjarige kinderen), dochter van Jan Jeltes Retsema, 
(landbouwer in Uithuizen) en Fenje Klaassens Jukkema.
Uit dit huwelijk:
1.  Garmt Drewes Bouwman, geboren Toornwerd (gem.

Middelstum) 26 maart 1872, overleden Vierhuizen 
(gem.Ulrum) 8 augustus 1939.

2.  Jan Roelfs Bouwman, geboren Toornwerd (gem. Mid-
delstum) 1 oktober 1873, overleden 29 augustus 1948 
Uithuizen en begraven 1 september 1948 Uithuizen. Hij 
was mijn vader.

3.  Fenna Bouwman, geboren op de wierde van Toornwerd 
1 oktober 1873, overleden Westerwijtwerd 9 januari 
1905. Fenna bleef ongehuwd.

4.  Gerard Hendrik Bouwman, geboren Toornwerd (gem. 
Middelstum) 21 maart 1876, overleden Toornwerd 
(gem. Middelstum) 18 augustus 1876.

5.  Hendrik Bouwman, geboren Toornwerd ( gem. Mid-
delstum ) 9 mei 1877, overleden Holwinde bij Rottum

 22 januari 1880.
6.  Geertje Bouwman, geboren Holwinde bij Rottum 

(gem.Kantens) 26 december 1879, overleden Uithui-
zen 23 maart 1954 en begraven Uithuizen 27 maart 
1954. Geertje bleef ongehuwd.

7.  Hendrik Bouwman, geboren Holwinde bij Rottum 
(gem.Kantens) 4 december 1882, overleden 1958 
Grand Rapids.

8.  Klaas Bouwman, geboren Holwinde bij Rottum (gem.
Kantens) 1 juni 1884, overleden Groningen 26 septem-
ber 1961 en begraven Groningen 30 september 1961. 
Klaas bleef ongehuwd.

10. Albert Bouwman,geboren Holwinde bij Rottum 28 
mei 1843, overleden Bedum 31 januari 1933 trouwt 
Usquert 12 maart 1880 Ietje Pot, geboren Usquert 5 
september 1842, overleden Bedum 25 mei 1901, doch-
ter van Lammert Jans Potje en Anje Jans Brongersma.

11.  Meiske Bouwman, geboren Holwinde bij Rottum 
28 juli 1845, overleden Schildwolde 19 januari 1911, 
trouwt (1) Kantens 2 juni 1875 Jan Eltjes Wigboldus, 
geboren Thesinge 8 augustus 1831, landbouwer, 
overleden Sint Annen 27 januari 1878, zoon van Eltje 
Roelfs Wigboldus en Jantje Klasen Bouwman, weduw-
naar van Geessien Alberts Bouwman, trouwt (2) Mid-
delstum 29 januari 1881 Sipke Poelman, broodbakker, 
geboren Noordwijk (gemeente Marum) 30 november 
1845, overleden Schildwolde 27 april 1928, zoon van 
Jan Wessels Poelman en Martje Sipkes de Vries.

12.  Grietje Bouwman Grietje Bouwman, geboren Holwin-
de bij Rottum 16 mei 1847, overleden Uithuizen 29 
januari 1924,  trouwt Kantens 13 mei 1874, Tjark Smit, 
geboren Bierum 24 februari 1839, grofsmit, overleden 
Uithuizermeeden 20 november 1929, zoon van Hindrik 
Smit en Anna Smit.

Garmt Drewes BouwmanDe boerderij. (uit: “Het Hoge Land “ Noord Groningen)
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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

Geslaagd Famillement 2014

Veel mensen hebben het Famillement in Leiden op 
8 oktober bezocht. Bij binnenkomst kreeg men het 
blad GEN-magazine, waarin het programma van de 
dag vermeld was. Hier kan je het programma als-
nog inzien: www.cbg.nl/upload/Famillement-in-
fo-programma-en-deelnemers.pdf. Ook was er een 
plattegrond beschikbaar om te bestuderen wat 
waar te vinden was. De organisatie kan op een suc-
cesvolle dag terugkijken. 

Het programma was zeer goed gevuld, bezoekers waren 
alert op de lezingen die ze wilden volgen, want die werden 
niet omgeroepen, dus het was opletten geblazen. Zorgen 
dat je op tijd in de Winterkerk, Tuinzaal, Mondriaanzaal of 
Bovenzaal present was. Het interview met Aaf Brandt Cor-
stius trok een zeer volle zaal. De stands trokken veel bezoek.

Zilveren speld

Voordat de ‘markt’ begon, heeft Toon van Gestel, de voorzit-
ter van de NGV, bij Maryke Snels, bestuurslid van de afdeling 
Rijnland, de zilveren speld van de NGV opgespeld. Zij ontving 
deze onderscheiding omdat zij al twintig jaar afdelingssecre-
taris is, het afdelingsblad van Rijnland heeft opgezet en dit tot 
voor kort geheel zelfstandig maakte en ook ruim tien jaar af-
delingswebmaster is geweest.
De gecombineerde stand van de afdelingen Rijnland, Delfland 
en Computergenealogie was goed te vinden door de strate-
gisch geplaatste NGV-banner. De NGV-medewerkers hebben 
de hele dag aanloop van geïnteresseerden gehad, waarbij op-
viel dat het vooral mensen waren die al ervaring met genealo-
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gisch onderzoek hadden. De stand werd ook bezocht door één 
van de Amerikaanse leden, die familiebezoek in Nederland zo 
gepland had, dat ook deze happening bezocht kon worden. 
Verder was er bij de stand van de afdeling Rijnland een spe-
ciaal themanummer van Gens Nostra verkrijgbaar dat vele 
familiegeschiedenissen en genealogieën uit de omgeving van 
Leiden bevatte.
Diverse mensen ontmoetten oude bekenden, mensen die men 
in geen jaren gezien had. Bestuursleden van diverse organisa-
ties, ook NGV-leden en -bestuursleden, HB-leden en oud-HB-
leden waren bij de stands, de lezingen en in de wandelgangen 
te vinden. Die wandelgangen bleken ook nu een uitstekende 
gelegenheid om eens ongedwongen met elkaar van gedachten 
te wisselen.
Op de site van Geneanet, de hoofdsponsor van het Famille-
ment vindt u een fraaie video-impressie http://actueel.gene-
anet.org/index.php/post/2014/10/Famillement%3A-een-ge-
weldig-succes.html (met dank aan Ron van Rooijen voor het 
attenderen op deze URL). Bij de blogs van het CBG kunt u ook 
een verslagje lezen, daar vind je onder andere dat er ruim 2320 
bezoekers geweest zijn, kijk hiervoor op http://famillement.
blogspot.nl.

Prijsuitreiking

Aan het eind van de dag was er nog de verrassing wie de winnaar 
van de ‘Nederlandse Prijs voor de Genealogie’ was. Jammer was 
dat op het late tijdstip al veel mensen naar huis waren. De prijs 
werd door de voorzitter van de jury, Léon van der Hoeven uitge-
reikt aan Sjors Zanoli, die al heel jong met genealogie begonnen 
is. Hij werd als 13 jarige NGV-lid, en was toen in het Verenigings-
centrum in Weesp al een goede bekende, hij is er ook medewer-
ker geweest voor de biografische documentatiedienst en het 
heraldisch archief. Sjors ontving een fraaie oorkonde, een mooi 
boeket bloemen en een geldbedrag van € 250 voor de publicatie 
over zijn familieonderzoek.
De jury vermeldde het volgende: Sjors Zanoli, opgegroeid en 

nog altijd wonend op een woonwagenkamp, stamt af van ker-
misreizigers, marskramers en liedjeszangers. (Hij behoort tot 
de ‘Reizigers’ een bevolkingsgroep die door velen wordt om-
schreven als woonwagenbewoners. Het gaat hier om een groep 
Nederlanders die een cultuur heeft die afwijkt van de cultuur van 
degenen die in een huis wonen en die door de ‘Reizigers’ worden 
omschreven als ‘Burgers’).Hij maakte zijn eigen familiegeschie-
denis tot onderwerp van een aantal artikelen. Met het beschrij-
ven van deze familiegeschiedenis van mensen die vaak aan de 
zelfkant van de maatschappij leefden, verricht Sjors Zanoli als 
het ware pionierswerk. ‘Reizigers’ leidden, zeker in vroeger tij-
den, een zwervend bestaan en er was vaak sprake van armoede. 
Dat is een reden waarom het nogal eens moeilijk is om hen ge-
nealogisch goed te traceren. Ze woonden overal en nergens en 
hadden geen of weinig bezittingen. In de archieven die ‘Burgers’ 
voor hun genealogisch onderzoek doorspitten, zal er dus weinig 
over ‘Reizigers’ zijn te vinden. ‘Reizigers’ sloten geen burgerlijk 
huwelijk: er werd getrouwd volgens de “woonwagenwet”. In het 
bekroonde artikel wordt gesproken over “trouwen onder de ei-
kenboom” waarbij één hunner als woordvoerder optrad met een 
scharenslijpersformulier.
Sjors schreef samen met Lilian de Bruijn in 2013 een mooi ar-
tikel in het laatste Jaarboek van het CBG (2013) getiteld: ‘Drie 
generaties zwervers. Reconstructie van een familie aan de zelf-
kant.‘ Hierover kunt u lezen op http://gen-magazine.blogspot.
nl/2014/10/nederlandse-prijs-voor-de-genealogie.html. 
Het artikel in het jaarboek kunt u bekijken op www.cbg.nl/up-
load/Zanoli-Jaarboek-CBG-2013.pdf.

Nieuwe website

Ook werd op deze dag de nieuwe website over Rijnlandse ge-
schiedenis, een ‘geschiedenisportaal’ gelanceerd, dit is te be-
kijken op www.rijnlandgeschiedenis.nl.

Bron: Verslag van het Famillement te Leiden van 
A.P.J. Käyser-van der Zee, te vinden op de NGV website.

Bestuurslid Maryke Snels ontving de zilveren speld van voorzitter Toon 
van Gestel
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Een merkwaardige ondertrouwinschrijving (Gemeente Zuidland 1647), in Gens Nostra 2014, pagina 26-27.

Homohuwelijk avant la lettre?
In het eerste nummer van het vernieuwde Gens Nostra be-
steedt Van der Zeeuw aandacht aan een opmerkelijke vondst 
in het trouwboek van Zuidland. Ik herinner mij dat ik ongeveer 
25 jaar geleden ook dit trouwboek doornam en het beschreven 
huwelijk aantrof. Ik nam de omstandigheden in aanmerking, 
moest glimlachen, trok mijn conclusie en ging vervolgens over 
tot de orde van de dag. Die conclusie was heel anders dan die 
van Van der Zeeuw. Hij stelt namelijk dat hij haast moet con-
cluderen dat dominee Ruiting twee dames in de echt heeft 
verbonden. In 1647! Dat mag dus met recht een homohuwelijk 
avant la lettre heten.
Allereerst moet ik even een misverstand wegnemen. Het be-
grip homohuwelijk ligt lekker in de mond, maar het bestaat 
niet. Er is maar één soort huwelijk (althans: in Nederland) en 
dat is het burgerlijk huwelijk. Dat werd begin deze eeuw open 
gesteld voor gelijkgeslachtelijke stellen. Er werd toen niet 
een nieuw soort huwelijk geïntroduceerd. Zelf heb ik daar-
van dankbaar gebruik gemaakt door na 27 jaar met mijn grote 
liefde te trouwen. Maar er was ook nog weerstand merkbaar, 
vooral in de wat behoudender kerkelijke milieus. Dan moet men 
zich afvragen of zo’n zelfde milieu in 1647 zoveel verlichter was 
dat er een kerkelijk huwelijk tussen twee vrouwen kon worden 
voltrokken. In een tijd dat voor sodomie (zoals het toen werd 

genoemd) de doodstraf werd gegeven. Ik denk van niet. Er is 
hier iets heel anders aan de hand en het bijzondere is dat Van 
der Zeeuw daarvoor in zijn artikel wel alle bouwstenen heeft 
aangedragen, maar tot een andere conclusie komt dan ik.
Het handschrift is zeer leesbaar en de spelling is modern. Alle 
inschrijvingen staan op zeer geordende manier onder elkaar. 
Het valt ook op dat de huwelijken gedurende tientallen ja-
ren in hetzelfde handschrift zijn genoteerd zonder dat uit dit 
handschrift de toenemende ouderdom van de schrijver blijkt. 
Uit al deze gegevens kan maar één conclusie worden getrok-
ken: het doopboek dat nu voorhanden is, is een achttiende- of 
negentiende-eeuws afschrift van een ouder exemplaar en 
in een relatief korte periode afgeschreven. En zoals iedere 
onderzoeker weet die wel eens grotere stukken tekst heeft 
overgeschreven, worden daarbij wel eens fouten gemaakt. De 
auteur van het afschrift heeft blijkbaar op een plaats waar een 
bruidegom heeft moeten staan per ongeluk een bruid gezet en 
op de plaats van de bruid een bruid van een volgende huwelijk. 
De enige juiste conclusie die getrokken kan worden, is dus dat 
er fout is overgeschreven. Dat laat meteen zien dat men de in-
schrijvingen in dit register voorzichtig moet hanteren.

Berend van Dooren

Aanvullingen en verbeteringen

Het versnipperde Duitse genealogielandschap (vóór Napo-
leon zo’n 2000 staatjes) is moeilijk te doorgronden maar op 
de Duitslanddag van zaterdag 7 februari 2015 tussen 10.30 
en 16 .00 uur zijn er Duitse en Nederlandse experts in het 
Verenigingsgebouw van de NGV, Papelaan 6 in Weesp aan-
wezig om u wegwijs te maken.
Een gebied dat al vergevorderd is met zijn gedrukte Ortsfa-
milienbücher is Ostfriesland, dat heel lang Nederlands was, 
en waar het Nederlands pas rond 1940 uit de eredienst is ver-
dwenen. De moederkerk van de Nederlandse Hervormde kerk 
staat dan ook in de vluchtelingenstad Emden. Hun genealo-
gische vereniging is de Upstalboom. Hierover organiseert de 
WGOD (Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland) een 
lezing. De toegang is gratis voor iedereen.
Inlichtingen: info@ngv.nl

Jos Kaldenbach

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

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

Adressen van andere diensten en afdelingen
Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Public Relations, 
Dienst 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 aftrekken (binnen de daar-
voor geldende regels).

Colofon Gens Nostra

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

Losse exemplaren
Losse exemplaren kosten €3,50, aanvragen bij de Dienst Bestellin-
gen. Na betaling van de toegezonden factuur worden de tijdschrif-
ten toegezonden.

Overdrukken
Op de website www.ngv.nl is onder Actueel/Websteks Diensten/
Gens Nostra de inhoudsopgave van alle jaargangen vanaf 2005 te 
vinden. We streven er naar de huidige jaargang in PDF beschik-
baar te maken voor downloaden en afdrukken.
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GensDataPro, het stamboomprogramma van de NGV, 
is hét programma bij uitstek voor de genealoog die 
meer wil dan alleen een opsomming van namen en 
jaartallen. In GensDataPro plaatst u al uw familiema-
teriaal zoals foto’s, scans en bronteksten, eenvoudig 
bij de juiste gegevens waardoor ze makkelijk zijn te-

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

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

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

een boek sterk wordt vereenvoudigd.

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

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


