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INHOUD

Van de redactie 

Bij de voorplaat

In 1409 - ongeveer zes eeuwen geleden - kreeg Amsterdam het ‘hoog gerecht’ over de Volewijk, de landtong aan de over-

kant van het IJ waar toen nog amper een mens woonde. De schout van de stad Amsterdam nam de leiding over de recht-

spraak in dit gebied over van de baljuw van de graaf van Holland. Daarmee kwam ook het beheer van het daar liggende 

galgenveld in handen van de stad. Volgens stadsgeschiedschrijver Jan ter Gouw is deze tentoonstellingsplek van geëxe-

cuteerden al rond 1360 aangelegd.

Eind februari heeft u van ons het eerste dubbelnummer van Gens Nostra ontvangen. Het leek 
ons beter om niet na twee weken de daarop volgende editie naar u te verzenden. We laten 
het maart/aprilnummer daarom nu begin april verschijnen en dat is opnieuw een nummer van 
64 pagina’s. De rest van het jaar volgen dan in de eerste week van iedere maand de overige acht 
maandelijkse edities van Gens Nostra. 

De voor u liggende Gens Nostra begint met een drietal grote artikelen. Het eerste artikel is van 
de hand van Vic Poolen en getiteld: “De ene Familie Temminck is de andere niet: Genealogie van 
de familie Temminck (Den Haag)”. Het betreft een interessante zoektocht naar de voorouders 
van de moeder van de auteur, Alida Temminck (1898-1993), de dochter van Victor Temminck 
(1869-1932) en Aaltje Potasse (1868- 1960). Bij deze zoektocht kwam naar voren dat er diverse 
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families Temminck hebben bestaan met soms afwijkende schrijfwijzen van de naam, zoals  
Temmink en Temming. Het is leerzaam om te lezen hoe de auteur hiermee is omgegaan en hoeveel 
informatie er met name over de haagse familie Temminck in de achttiende eeuw te vinden was.  
Je zult maar zo’n prachtig portret in je familie hebben!

Het tweede artikel is van de hand van Hans Bauer en getiteld: De “onechte staat” van Maria Soet 
en Martinus Lambregts in het strenge Gouda van 1700-1770. De hoofdpersoon is Maria, wiens 
leven goed gevolgd kon worden, omdat zij in de loop van haar leven, vanaf haar eerste huwelijk 
met Martinus, waar de ouders van beide zijden tegen waren, verwikkeld was in diverse processen 
die tegen of namens haar gevoerd werden. Na een roerige beginperiode vond Maria pas in 1747 
een relatieve rust in haar leven en zij was daarna van 1755 tot 1767 nog twaalf jaren regentes van 
het tuchthuis te Gouda. Zij werd begraven op 6 november 1778 in de Sint Jan te Gouda. Uit eigen 
ervaring weet ik dat het schrijven over een vrouwelijke voorouder niet eenvoudig is omdat men 
behalve de bekende DTB-akten vaak weinig meer kan vinden in de archieven. Maar als men over 
een persoon processtukken, boedelpapieren en testamenten in de archieven kan vinden (en enige 
rijkdom en meerdere huwelijken helpen daarbij vaak een handje), dan is de uitkomst soms een 
prachtig verhaal. 

Het derde artikel betreft de eerste in een reeks van meerdere artikelen, die gaan over families 
die betrokken zijn bij een “misdrijf of veroordeling” in de achttiende en negentiende eeuw rond 
Amsterdam. Het is een inleiding geschreven door Harmen Snel met daarin een beschouwing over 
de diverse mogelijkheden van onderzoek naar criminele families, de relevante bronnen hiervoor, 
de aanpak ervan en wat men hieruit kan leren over deze tijd. Zijn artikelen zijn een weerslag van 
bijna 25 jaar onderzoek naar criminele netwerken in Amsterdam en omgeving. In volgende num-
mers van Gens Nostra komen in deze reeks ook andere auteurs aan bod, die over andere plaat-
sen schrijven. Voor genealogen is deze reeks ons inziens bijzonder interessant, omdat de meeste 
voorouders waarover wij kunnen schrijven behoorden tot de “minder arme lagen van de bevol-
king”. Daarover is namelijk de meeste informatie aanwezig in de archieven. Deze verhalen over 
“criminelen” geven echter een interessant inkijkje in het leven van de overgrote meerderheid van 
de bevolking die arm was en waartoe de meeste criminelen in die tijd behoorden. 

We presenteren ook weer onze vaste rubrieken Digitaal, Boeken en Tijdschriften. Nadat vorige 
keer een algemeen toekomstbeeld werd geschetst van de betekenis van het internet en de com-
puter ten behoeve van het genealogisch onderzoek, plaatsen we nu een artikel van de hand van 
Antonia Veldhuis dat een aantal suggesties doet voor het zoeken op het internet. Het zal duidelijk 
zijn dat we hiermee vooral mikken op de minder vaardige internetter, die na een toekomstbeeld 
vooral behoefte heeft aan een aantal praktische zoek-suggesties. Gebaseerd op een eerder  
geschreven folder voor de Groninger archieven, geeft Antonia die in ruime mate. Wij willen daar-
mee doorgaan en vragen u om te reageren op de oproep voor meer informatie over links in andere 
provincies aan het einde van het artikel. 

We belanden nu bij de plannen voor de komende Gens Nostra edities in 2014. Eerder plaatsten 
wij al een oproep voor Portretten, omdat deze op waren. Wij hebben ook besloten, naar aanlei-
ding van het begin van de Eerste Wereldoorlog honderd jaar geleden, aan het eind van dit jaar een  
Themanummer hierover uit te geven. De oproep hiervoor staat in deze editie en op de website.  
Na 1 juni, de deadline voor inzenden van bijdragen hiervoor, zal de redactie beslissen over publica-
tie van uw inzendingen en wordt u hierover geïnformeerd. Lees hier voor ook de nieuwe “Richtlij-
nen voor publicatie in Gens Nostra”, die op de website zijn te vinden.
Wij als redactie hebben ons best gedaan om een interessant blad voor u te maken en wensen u 
veel leesplezier.

Frits van Oostvoorn
Hoofdredacteur Gens Nostra
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Dubbelportret Fallée-Temminck 

VIC. POOLEN 

Genealogie van de familie Temminck  (Den Haag) 

De ene familieTemminck is de andere niet

Op zoek naar de voorouders van mijn moeder Alida Temminck (1898-1993), doch-
ter van Victor Temminck (1869-1932) en Aaltje Potasse (1868- 1960), kwam ik er 
al gauw achter dat er diverse families Temminck waren, naast families met de af-
wijkende schrijfwijzen Temmink en Temming. Bij de volkstelling van 1947 bleek dat 
deze families een redelijk aantal personen omvatte. 
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Deel I: Op zoek naar de herkomst van Anthonie Temminck
Na de invoering van de burgerlijke stand tijdens de Franse tijd 
in 1811 liggen de schrijfwijzen van de familienamen redelijk 
vast. Vóór de invoering van de burgerlijke stand werden ver-
schillende schrijfwijzen aardig door elkaar gebruikt, zelfs bij 
één persoon. Ook in het onderzoek naar mijn familie Temminck 
blijken bovengenoemde naamsvarianten regelmatig voor te 
komen, zelfs tot de naam Temme toe bij een vroege generatie. 

Onderzoek naar de oorsprong van de naam 
Temming, Temmink, Temminck 
Betreffende het achtervoegsel –ing of -ink vermeldt het 
Meertens Instituut op zijn website1 dat dit achtervoegsel aan-
vankelijk een patronymische functie had: Temmink betekende 
dan behorende tot de familie van Temme(n). Namen met –ing 
of -ink waren vooral in het oosten van het land overgegaan op 
de woonplaatsen, op de erven of boerderijen van de betreffen-
de families. Latere bewoners ontleenden hun achternaam aan 
deze woonplaatsen. Hoewel de meeste van deze namen oor-
spronkelijk een roepnaam bevatten, wordt dit type naam om 
de latere lokaliserende functie tot de adresnamen gerekend. 
De naam Temme(n) is afgeleid van de voornaam Dimme, een 
verkorting van een tweestammige Germaanse naam begin-
nende met Diet (volk), waarvan het tweede lid met m- begon 
(oorspronkelijk waarschijnlijk Dietmar). In het Fries is Temme 
een veel voorkomende voornaam.2 Het is dus niet verwonder-
lijk dat bijde volkstelling van 1947 in Friesland en in de kop van 
Noord-Holland (West-Friesland) in totaal 54 personen de fa-
milienaam Temming dragen en in Overijssel vier personen; de 
namen Temmink en Temminck komen in Overijssel bij respec-
tievelijk 341 en 70 personen voor en in Gelderland bij respec-
tievelijk 70 en 67 personen.

Citerend uit een artikel uit 1970, vermeldt de website van het 
Meertens Instituut nog het volgende: “Het bekende en uiter-
mate sprekende verspreidingspatroon van de familienamen 
op -ink in Oost-Nederland zal zeker in de aangrenzende Duitse 
gebieden nog wel zijn voortzetting vinden, maar daar op een 
zoveel lager niveau, dat de vermoedelijke historische eenheid 
nauwelijks herkenbaar zal zijn.”3 
Onduidelijk is voor mij wat met een “zoveel lager niveau” wordt 
bedoeld, maar de opmerking dat de historische eenheid nau-
welijks herkenbaar zou zijn lijkt mij absurd. In Duitsland werd in 
2002 aan de hand van telefoonaansluitingen het aantal perso-
nen geteld met de familienamen Demming,Temming,Temmink 
en Temminghoff: respectievelijk 214, 180, 18 en 98 personen, 
niet eens zo veel verschillend met de volkstelling van 1947 
in Nederland. In Duitsland werd meer dan 50% geteld in het 
district Borken, tegen de Nederlandse grens met Overijssel 
en Gelderland, de rest in andere districten in de deelstaat 
Noordrijn-Westfalen en nog verder weg in het noorden en het 
zuiden van het grensgebied.4

Johan Winkler schreef reeds aan het einde van de 19e eeuw 

dat “de geslachtsnaam Temminck gevormd is van den mans-
vóórnaam Temme (Tammo) en bepaaldelijk eigen aan de zui-
ver Saksische gouen van Overijsel en Gelderland”.5 We kunnen 
deze uitspraak dus ook van toepassing verklaren op het Duit-
se grensgebied met Nederland.

Verder op zoek naar families Temmink in Duitsland kreeg ik de 
verhandeling “Die Höfe des Münsterlandes und ihre grundher-
rlichen Verhältnisse” van Bernhard Feldmann onder ogen.6 In 
deze lijvige uitgave (omvang 582 pagina’s) wordt geprobeerd 
het grondbezit en grondgebruik in de 17e en de 18e eeuw in de 
Heerlijkheden van het voormalige aartsbisdom Münster in ge-
standaardiseerde overzichten samen te vatten. Als basis dien-
de de huisregisters die tussen 1660 en 1680 ambtelijk waren 
opgesteld en andere overzichten aanwezig in het Staatsarchiv 
Münster. 

Het Aartsbisdom Münsterland was toentertijd verdeeld in 
Amten (eenheden van regionaal bestuur), die weer waren 
onderverdeeld in kerspels (ook parochies genaamd) als po-
litieke, bestuurlijke en religieuze centra, vergelijkbaar met 
onze gemeenten “oude stijl”. Uit het onderzoek blijkt dat er in 
de jaren omstreeks 1680 veel verwijzingen zijn naar families 
met de naam Temming; daarvan in het Amt Ahaus de meeste. 
Een bijzondere structuur binnen de kerspel was de boerschap 
(“Bauerschaft”), elk bestaande uit een aantal bij elkaar gelegen 
boerderijen met een zekere mate van zelfbeschikking.7 Een 
soort gilden op agrarisch gebied, die pas halverwege de 20e 
eeuw zijn opgeheven. Deze boerschappen zijn uitgegroeid tot 
grotere dorpen; zij zijn ook terug te vinden op de atlas, zoals de 
voormalige boerschap Temming in het Amt Horstmar. De boer-
derijen binnen een boerschap werden aangeduid met de naam 
van de gebruiker of bewoner. Hier komt de eerder omschreven 
uitgang -ing/ink om de hoek kijken. Bij de oorspronkelijke in 
cultuur gebrachte gronden kregen de vestigingsplaatsen naar 
Germaans gebruik tweedelige benamingen, bestaande uit een 
persoonsnaam gekoppeld aan de uitgang -ing.8 Door verscher-
ping van de klank wijzigde de uitgang -ing zich in het Saksische 
gebied in -ink,9 later ook met -c of –ck geschreven. De naams-
vorm Temmin(c)k is dan ook terug te vinden in Overijssel en in 
Gelderland met het aangrenzende Duitse grensgebied rond 
Ahaus. In de genoemde verhandeling wordt regelmatig de 
naam Temme(n) als voornaam vermeld, maar ook als familie-
naam. Deze familienaam is vermoedelijk jonger dan Temming 
en kan van iedere andere familie afkomstig zijn; daarom heb ik 
dit niet verder onderzocht. 

Het Aartsbisdom omvatte toendertijds ook de heerlijkheid 
Borculo-Lichtenvoorde; de grens nabij Vreden liep rond het 
jaar 1550 meer naar het westen dan de huidige grens. Glo-
baal was de noordelijke begrenzing de huidige grens Gelder-
land-Overijssel tot aan Lochem, waar de grens stroomop-
waarts de rivier Berkel en de zijrivier Slinge volgde tot waar 
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de Slinge naar het oosten afbuigt. De grens zette zich door in 
zuidelijke richting, afbuigend tot onder Lichtenvoorde waarna 
de grens in noordelijke richting nabij de vestingstad Groenlo 
aansloot op de huidige Duits-Nederlandse grens; zie de schets 
op de volgende pagina.10

Topografisch gezien liggen de grote hanzesteden Zutphen en 
Deventer hier niet ver vandaan. In 1627 veroverde prins Fre-
derik Hendrik van Oranje (de Stedendwinger) de vestingstad 
Groenlo en kwam dit gebied onder het gezag van de Republiek 
der Verenigde Provincies. In 1665 heroverde de Bisschop van 
Münster dit gebied weer, maar niet voor lang. In het rampjaar 
1672 kwam na de verovering van Borculo deze streek wederom 
tijdelijk in zijn bezit. In 1674 werd het gebied definitief aan de 
provincie Gelderland toegevoegd.

Eerdere vermeldingen van de naam Temmink

Voor de diverse families Temming, Temmink en Temminck in Ne-
derland was er op 15 november 1980 een familiereünie georga-
niseerd op de toenmalige Flevohof te Biddinghuizen, thans het 
amusementspark Walibi World. Van deze bijeenkomst is een 
samenvatting opgesteld, waarin een aantal genealogische reek-
sen is opgenomen, te weten vijf kleinere stamreeksen11 en twee 
genealogieën die rond 1600 aanvangen: Temminck-Vreden en 
Temminck-Zutphen. De genealogie Temminck-Vreden duid ik 
liever aan als Temminck-Deventer aangezien Deventer de basis 
was van dit geslacht; dit geeft ook een betere herkenbaarheid 
tegenover het geslacht Temminck-Zutphen, dat mogelijk ook 
uit Vreden afkomstig was. In de genoemde genealogie Tem-
minck-Zutphen zijn de voorouders van mijn grootvader Victor 
Temminck vermeld; dat was het startpunt van mijn onderzoek. 

In de samenvatting van de familiereünie is ook een aantal arti-
kelen van algemene aard opgenomen. Een van deze artikelen 
behelst de oudste vermeldingen van de naam Temmink. Hieraan 
zijn de volgende opmerkingen ontleend (helaas zijn de bronnen 
niet exact aangegeven):
-  De oudste vermelding komt voor in een publikatie van jonk-

heer Van Coeverden; daarin is sprake van een register dat in 
1188 is opgemaakt van de eigendommen van de heren van 
Diepenheim. Deze eigendommen waren gelegen in of om Die-
penheim (Overijssel). In dit register is o.a. het erf Temminck 
genoemd, met grote waarschijnlijkheid genoemd naar de 
oorspronkelijke familie die er in 1188 woonde.

-  In een akte van 1323 wordt Gotswinus Temmync vermeld als 
getuige aangaande de hoeve Wascikinc in de omgeving van 
Groenlo, in het boerschap Vragender bij Lichtenvoorde. 

-  In een regest uit 1466 van het Hoogadelijk Stift te Anholt krij-
gen diverse families te Vreden, waaronder Engelbert Tem-
minck met zijn vrouw, opdracht van het Stift om huizen en ge-
bouwen welke zij betrokken of gebouwd hebben, te verlaten 
en af te breken met oplegging van de strengste straffen.

-  In 1490 wordt te Vreden een Jacob Temynck vermeld in een 
akte welke berust in het Rijksarchief te Arnhem.

Verder wordt nog opgemerkt dat onderzoek in het archief van 
Vreden in hoge mate belemmerd wordt doordat een belangrijk 
deel daarvan in de loop der eeuwen verloren is gegaan. Onder 
andere het archief van het Stadsbestuur heeft veel geleden. 
Zo vond in 1324 een eerste grote stadsbrand plaats en daarna 
nogmaals in 1811 en 1857. Wat hierna nog aan archiefmateriaal 
bleef bestaan heeft veel te lijden gehad door de verwoesting 
van Vreden in de tweede wereldoorlog.12

Samengevat kan worden dat er twee streken zijn waar de 
naam Temming zijn oorsprong vond, namelijk de Friese kust-
streek en de huidige Duits-Nederlandse grensstreek. Uit de 
12e eeuw stamt de eerder genoemde, oudste vermelding van 
een Temmink uit het laatsgenoemde, Saksische gebied. 
Verder moet bedacht worden dat veel betrokkenen bij een 
hofstede met de naam daarvan werden aangeduid, die later 
als familienaam is gaan functioneren. Het hoeft dus zeker 
niet zo te zijn dat alle nu voorkomende families Temming en 
Temmin(c)k onderling verwant zijn. 

Geslacht Temminck-Deventer

Onder de naam Temminck-Vreden is in het verslag van de Fle-
vohof-reünie een uitgebreide genealogie van Peter Temminck 
(omstreeks 1560 te Deventer overleden) opgenomen.13 Onder-
zoek in de uitgebreide, genealogische literatuur leverde veel ge-
gevens op over het geslacht Temminck-Deventer, maar verder 
geen enkel gegeven over de andere genoemde families. Op het 
internet is inmiddels een groot aantal pagina’s met betrekking 
tot de familienaam Temmink te vinden, maar ook die blijken 
niet van belang te zijn voor mijn onderzoek naar de familie Tem-
minck-Zutphen. 
Onderzoek in de dossiers Temmink in het Centraal Bureau voor 
Genealogie in Den Haag leverde eveneens geen nieuwe infor-
matie op betreffende de familie Temminck-Zutphen. Het enige 
dat interessant kan zijn is de volgende aantekening uit 1912 van 
D.G. van Epen (overigens zonder bronvermelding) over een Tho-
nis Temminck; dit is mogelijk van belang omdat de oudst beken-
de voorvader van mijn moeder Anthonie Temminck heette: 
“Thonis Temminck, linnenwever van Vreden, wordt in 1540 

Berkelland: grensverloop bij Vreden omstreeks 1550 en tegenwoordig (---)
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poorter van Deventer.14 Hij overleed vóór 27 April 1555 en was 
gehuwd met Gertken, dochter van Gerbrich, die haren man 
overleefde. Zij verkochten 21 April 1552 hun huis in de Wal-
straat.15 Hun zoon was Peter Temminck, wijnkoper te Deventer, 
overleden tusschen 1553 en 1560, gehuwd met Fenne. Uit dit 
huwelijk zijn een zoon (Engelbert) en twee dochters bekend.” 
Het betreffende document heeft waarschijnlijk als “onderleg-
ger” gediend voor het hoofdstuk over Temminck in het Neder-
land’s Patriciaat, 5e jaargang (1914), met Thonis Temminck als 
stamvader.
Echter: bij recent onderzoek bleek dat de genoemde Pieter 
Temminck, Bergenvaarder uit Vreden, al in 1516 het burger-
schap van Deventer kocht.16 Het is daarom niet waarschijnlijk 
dat Pieter Temminck de zoon was van Thonis Temminck zoals 
aangegeven in het Nederland’s Patriciaat.17 De naam Thonis/
Anthonie komt overigens ook niet voor bij de directe nakome-
lingen van Pieter Temminck. De conclusie is dat er géén aan-
toonbare relatie bestaat tussen de familie Temminck-Deven-
ter en de familie Temminck waartoe mijn moeder behoorde.

Geslacht Temminck-Zutphen

In het verslag van de Flevohof-reünie begint de genealogie 
Temminck-Zutphen met Teunis Temminck, die omstreeks 1650 
in Almelo moet hebben gewoond. Zijn antecedent volgt uit de 
inschrijving op 15 mei 1652 in het trouwboek van Zutphen van 
het huwelijk van Herman Temminck als zoon van Tonnis Tem-
minck “tot Almelo”. In de archieven zijn echter geen relevante 
gegevens aanwezig.18

Hier kan sprake zijn van een verschrijving in het trouwboek 
van Zutphen, waarbij Ammelo in Duitsland (nabij Vreden) ver-
haspeld is tot Almelo. Op grond van naamgeving, beroep en 
mogelijke afkomst (uit de omgeving van Vreden) zou er dan 
een familierelatie kunnen bestaan tussen Thonnis Temminck, 
linnenwever uit Vreden, die in 1540 poorter werd van Deventer, 
en Tonnis Temminck tot Almelo, wiens zoon Herman in 1653 
ook wever was. Dat Herman Temminck uit Vreden afkomstig 
was (zoals wordt gesteld in het verslag van de Flevohof-re-
unie) heb ik echter niet kunnen vaststellen.

Herman Temminck huwde in Zutphen met Aeltgen Boonen; 
er werden daar vijf zonen en een dochter Engele van hen ge-
doopt, waaronder Tonnis op 21 januari 1657 en een Johan op 22 
januari 1661. Herman Temminck zou daarmee de Nederlandse 
stamvader van het geslacht Temminck-Zutphen kunnen zijn, 
als zijn zoon Tonnis dezelfde zou zijn als de Anthonie Tem-
minck die op 24 december 1679 in Den Haag trouwde als jon-
geman van Zutphen.
Maar er zijn een tweetal breekpunten: 
-  In een protocol dd. 20 september 1667 van de Weeskamer te 

Zutphen wordt Johan Temminck, oud 6 jaar, genoemd. Deze 
Johan is de enige van de kinderen die genoemd wordt in de 
protocollen of andere bronnen van de Weeskamer. Dat zou 
dan inhouden dat de overige kinderen van zijn ouders voor 
die datum al waren overleden. Volgens een protocol van veel 

latere datum komt deze Johan, getrouwd binnen Amsterdam, 
op 25 september 1696 zijn erfdeel verrekenen, in aanwezig-
heid van zijn stiefvader en zijn moeder. Er is dan evenmin 
sprake van een zuster en andere broers. Zij komen ook niet 
eerder of later voor in andere akten in Zutphen.

-  Anthonie Temminck huwde als jongeman van Zutphen in 1679 
in Den Haag met Beatrix van den Bergh; zij kregen zes kinde-
ren, waarvan geen naar hun (veronderstelde) grootouders 
Herman en Aeltgen uit Zutphen is vernoemd.

Gezien deze punten neem ik niet aan dat Herman Temminck de 
Nederlandse stamvader is van het geslacht Temminck-Zutp-
hen en voer ik Anthonie Temminck op als vaststaande stamva-
der van dit geslacht. 
Onder de naam Anthonie Temminck heb ik in het Regionaal 
Archief Zutphen geen gegevens gevonden, noch in het doop-
register van omstreeks 1655, noch in andere akten. Het enige 
wat in de buurt komt is de doop in Zutphen op 22 februari 1650 
van Tonnis, met als ouders Dirck Jansen en Greete Jans. De 
roepnamen van deze ouders komen terug in de kinderen Dirck 
en Margareta van Anthonie Temminck en zijn vrouw Beatrix 
van den Bergh, maar daarvan zijn helaas geen doopgegevens 
bekend. Deze kinderen worden later wel regelmatig genoemd 
als doopgetuigen bij hun broers en zusters. 

Gedachten over de herkomst van  
Anthonie Temminck
Bij zijn ondertrouw op 24 december 1679 in Den Haag met 
Beatrix van den Bergh wordt Anthonij Temminck aangeduid 
als jongeman van Zutphen, soldaat “onder de comp. guarde 
van sijn Hoogst. geleit wordende bij d’heer Cap. Schimmelpen-
ningh van Oije”.19 In een akte uit 1699 wordt hij genoemd als 
sergeant “onder het Regiment Guarde Dragonders van zijne 
Koninklijke Majesteit van Groot Brittannië”.20 Dit regiment was 
in het rampjaar 1672 opgericht door hertog Frederik Casimir 
van Coerland tot Lijfland en Semigallië21 en staat bekend als 
het Regiment Dragonders Coerland. In de maand juli van dat 
jaar was prins Willem III van Oranje, onder druk van de komen-
de oorlog met Frankrijk, Engeland en het Bisdom Münster, be-
noemd tot opperbevelhebber van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden. Hij moest het leger op oorlogssterkte brengen, 
waartoe ook het Regiment Dragonders Coerland werd opge-
richt en door de Staten van Holland ingehuurd. Het regiment 
zal toen voornamelijk bestaan hebben uit militairen uit de 
gebieden langs de Oostzee. Pas in januari 1673 kwam het re-
giment via de Oostzee vanuit Coerland in Amsterdam aan om 
daarna ingezet te worden tegen de Fransen. In 1676 eiste prins 
Willem III een eigen regiment op; toen werd dit regiment door 
de Staten-Generaal overgenomen, met als officiële naam Re-
giment Garde Dragonders. Daarna zal de werving van perso-
neel voornamelijk in de Republiek hebben plaatsgevonden.
De dragonders behoorden tot de cavalerie en waren lichtbe-
wapend, waardoor zij op het slagveld zeer bewegelijk waren. 
Gebruikelijk was daarom dat op het boerenland soldaten wer-
den geworven die ervaring hadden in het omgaan met paar-
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den.22 Anthonie Temminck hoeft als dragonder dan ook niet 
in de stad Zutphen aangeworven te zijn, maar eerder uit de 
streek rond de stad. 
Ook de genoemde compagniescommandant Schimmelpen-
ninck van Oye moet (gezien zijn zeer waarschijnlijke afstam-
ming23) afkomstig zijn uit het kwartier van Zutphen. Als com-
pagniescommandant was hij als eerste verantwoordelijk voor 
het aanstellen van de manschappen in zijn compagnie 24 en hij 
zal zich ongetwijfeld ook met de werving van streekgenoten 
hebben ingelaten. 
Na de verovering in 1627 door prins Frederik Hendrik van de 
heerlijkheid Borculo en de vestingstad Groenlo kreeg ook in 
dit gebied de Nederduits Gereformeerde kerk de status van 
bevoorrechte kerk. Het merendeel van de bevolking bleef ech-
ter het rooms-katholieke geloof aanhangen, zoals zich dat ook 

eerder in de grensgebieden van Overijssel en elders in oostelijk 
Gelderland had voorgedaan. In de steden kreeg de Gerefor-
meerde kerk echter wel de overhand, mede door de priveleges 
die voortkwamen uit het lidmaatschap van deze kerk, o.a. bij 
bestuursbenoemingen in kerk en stad en het lidmaatschap van 
de gilden. Overigens was het katholiek-zijn in Zutphen kennelijk 
geen belemmering voor het toekennen van het burgerschap. In 
de lidmaatboeken blijkt dat uit een aantal belijdingen van oude-
re en reeds getrouwde personen, ongetwijfeld van katholieke 
huize en na verkrijging van het burgerschap. 
Opmerkelijk is dat ook twee dochters uit het huwelijk van An-
thonij Temminck met Beatrix van den Bergh hun belijdenissen 
des geloofs pas geruime tijd na hun huwelijken hebben afge-
legd. Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat ook Anthonij 
Temminck en zijn vrouw een katholieke achtergrond hadden.

Deel II:  
Genealogie van Anthony Temminck, begraven in Den Haag 28-10-1704

Uit redactionele overwegingen is de omvang van de genealo-
gie beperkt tot en met de vijfde generatie (met kinderen). De 
genealogie omvat daarmee globaal de periode tot aan het ein-
de van de 19e eeuw. 
De zesde generatie (met kinderen) is op mijn website www.
vicpoolen.nl in het hoofdstuk Publicaties op te vragen. Het 
overlijden van de kinderen van de zesde generatie is over het 
algemeen nog geen 50 jaar geleden. Indachtig de privacy-richt-
lijnen voor publicaties van personen is daarom geen zevende 
generatie opgevoerd.
In de genealogie gebruik ik voor familienamen de huidige 
schrijfwijzen. In de opmerkingen gebruik ik de schrijfwijzen 
van voor- en achternamen zoals die in de geciteerde of om-
schreven akten voorkomen.

Genealogie

I. Anthony Temminck, van Zutphen, sergeant, begraven Den 
Haag 28 oktober 1704 (pro deo), ondertrouw Den Haag 24 
december 1679 met Beatrix van den Bergh, geboren Den 
Haag, begraven Den Haag 9 november 1734 (pro deo).

 Uit het ondertrouwregister van den Haag: 24 december 
1679: “Anthonij Temminck jongem. van Zutphen, soldaat 
onder de comp. guarde van sijn Hoogst. geleit wordende 
bij d’heer Cap. Schimmelpenningh van Oije (vermoedelijk 
ritmeester Adriaan Schimmelpenningh van Zutphen), ende 
Beatris van de Berg jonged. geboortig alhier”.

 In een akte van 2 juli 1682 wordt Antoni Temminck als ge-
tuige vermeld; hij was mede-ondertekenaar van die akte.25

 Anthonie Temminck was in 1699 sergeant onder het Regi-
ment Guarde Dragonders van zijne Koninklijke Majesteit 
van Groot Brittanië.26 De koning-stadhouder Willem III was 
van 1676 tot 1702 kapitein generaal van dit regiment, in 
welke periode Anthonie Temminck mogelijk in een tweetal 

veldslagen (Mont-Cassel 1677 en Steenkerke 1692) tegen 
de Fransen heeft gevochten. In 1690 zal hij ook betrokken 
geweest zijn bij de slag bij de rivier de Boyne te Ierland, 
waar prins Willem III van Oranje zijn katholieke schoonva-
der koning Jacobus II van Engeland versloeg en daarmee 
koning van Engeland werd - een gebeurtenis die nog jaar-
lijks met de Oranjetochten in Noord-Ierland wordt her-
dacht. Als laatste militaire aktie zou Anthonie Temminck 
ook nog de belegering van de vestingstad Limburg (in het 
huidige België net ten zuiden van de grens met de Neder-
landse provincie Limburg) in 1703 hebben kunnen meege-
maakt.27

 Uit het huwelijk van Anthonie Temminck en Beatrix van den 
Bergh:
1.  Johannes Temminck, gedoopt Den Haag 18 december 

1680 (Groote Kerk, getuigen Peter Joost van Aecker 
en Madaleentje van den Backer), overleden. Den Haag 
voor 1688.

2.  Maria Temminck, gedoopt Den Haag 28 juli 1683 (Groo-
te Kerk, getuigen Frans Montebroeck en Elisabeth van 
den Backer), begraven Den Haag 20 november 1765 (pro 
deo, overleden aan een beroerte); trouwt Loosduinen 4 
september 1718 (Loosduinsche Kerk, pro deo) met Aal-
bertus Schoordijck, gedoopt Den Haag 27 februari 1687 
(Kloosterkerk, getuigen Dorothea Hetley en Jannetje 
van der Braak), overleden na 1723 (op 21 februari 1723 is 
de doop van hun laatst bekende kind Beatrix), zoon van 
Gerrit Schoordijck en Albertina Snevens.

3.  Elsje/Elizabeth Temminck, gedoopt Den Haag 13 janu-
ari 1686 (Groote Kerk, getuige Lodewijk Zehedes), be-
graven Den Haag 23 oktober 1766 (3e klasse à 6 gulden, 
overleden aan verval van krachten); ondertrouw Den 
Haag 18 juli 1706 met Pierre Gosse, geboren Sedan (F), 
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boekhandelaar, overleden Genève (CH) vóór 1756.
 Pierre Gosse was als vluchteling naar de Republiek ge-

komen. Hij en zijn vrouw Elizabeth Temminck woonden 
aan de Spui in Den Haag toen zij als Elsje Temming tien 
jaar na hun huwelijk in 1716 haar belijdenis aflegde.28 Zij 
kregen minstens negen kinderen; zes daarvan trouw-
den met een boekverkoper of werden zelf boekverko-
per. Zijn dochter Maria Catharina (1708-1770) trouwde 
met Isaac Beauregard, boekverkoper te Den Haag; 
Magdalena (1710-?) met Antoine Coutelier, boekverko-
per te Parijs. De oudste zoon, Henri Albert (1712-1780), 
werd boekhandelaar in Genève; de derde dochter Ca-
tharina (1714-1805) trouwde met Haagse boekverkoper 
Nicolaas van Daalen, en de jongste zoon Jean (1727-
1805) werd eveneens boekverkoper in Genève, in de 
winkel van zijn broer. Met name de tweede zoon, Pierre 
junior (1718-1794), die zijn vader in Den Haag opvolgde, 
plukte vermoedelijk de vruchten van dit netwerk.

 In de achttiende eeuw was de familie Gosse daardoor 
een van de belangrijkste boekhandelsfamilies in Den 
Haag geworden en wisten Pierre Gosse sr. en jr. zich 
belangrijke posities te verwerven. De laatste gaf (na 
een overname in 1770) ook de ‘s-Gravenhaagse Courant 
uit;29 hij slaagde er zelfs in boekverkoper van het hof 
van Willem V te worden. Door samenwerking met een 
aantal andere boekverkopers in compagniën met spe-
culatieve verkoop-praktijken spatte deze windhandel 
in 1744 uiteen.30 Pierre Gosse sr. had zijn huis en fonds 
al overgedragen aan zijn zoon, maar had de financiële 
steun nodig van zijn familie in Parijs en Genève, en van 
zijn enige schoonzoon die niet in het boekenvak zat, 
de Haagse arts Jean Christoffel Rieger (afkomstig uit 
Pruisen), gehuwd met zijn dochter Johanna (1716-1744). 
Voordat de schuldeisers op zijn stoep stonden vertrok 
hij zonder zijn gezin naar Genève, waar hij in 1755 over-
leed. Zijn vrouw en kinderen, ‘haastten ... zich als erfge-
namen den boedel “zonder reserve” te repudieeren’ (te 
verwerpen).31

4.  Johannes Temminck, gedoopt Den Haag 25 april 1688, 
volgt IIa.

5.  Margareta Temminck, geboren Den Haag, overleden 
Den Haag 15 april 1732; trouwt Den Haag 10 januari 1712 
(Groote Kerk) met Hermanus Smits, gedoopt (luthers) 
Den Haag 16 februari 1687 (getuigen Harmanus Krijger 
en Clara Brons), boek- en plaatdrukker, begraven Den 
Haag 30 september 1749 (pro deo), zoon van Willem 
Smits en Cathrina Crois. 

 Margareta Temmink en haar man Hermanus Smits 
woonden in het Hofje van Nieuwkoop in Den Haag, toen 

zij zes jaren na hun huwelijk in 1718 haar belijdenis des 
geloofs aflegde.32

6.  Dirck Temminck, geboren Den Haag, volgt IIb.

IIa. Johannes Temminck (zoon van I), gedoopt Den Haag 25 april 
1688 (Groote Kerk, getuigen Frans Montebroeck en Janne-
ke Reinouts), soldaat, overleden tussen 1717 en 1724; trouwt 
Den Haag 6 januari 1704 (Groote Kerk) met Dorothea Kleijns, 
gedoopt Den Haag 6 oktober 1676 (Nieuwe Kerk, getuigen 
Dirk en Maria Kleijens en Aleida van Raat), overleden na 
1728, dochter van Carel Klijens en Catharina van der Kastele.

 Uit het ondertrouwregister van Den Haag: “23-12-1703 Jo-
hannes Temmingh j.m. soldaet onder de comp. guarde geleijt 
wordende bij de heer Capt. Baquiets met Theodora Cleijns 
beiden geb. ende woonagtigh alhier.” (In de marge: G. 6 Jan) 
Vermoedelijk diende Johannes Temminck ook in het Regi-
ment Garde Dragonders. Het was niet ongebruikelijk dat de 
zoons ook in dienst traden bij het legeronderdeel waarin hun 
vaders aktief waren.

 Dorothea Kleijns, weduwe van Johannes Temminck, her-
trouwt Den Haag 6 augustus 1724 (Hoogduitse kerk) met 
Willem Bredenhaeck, begraven 2 november 1725 (pro deo), 
weduwnaar van Johanna Wisman. 

 Uit het ondertrouwregister van Den Haag: “De bruijdegom 
bewijst van zijn twee kinderen”. Hieruit wordt afgeleid dat er 
in 1724 geen in leven zijnde kinderen meer zijn uit het huwe-
lijk van Johannes Temminck en Dorothea Kleijns.

 Dorothea Kleijns, weduwe van Johannes Temme, hertrouwt 
Den Haag 1 februari 1728 met Hendrik Wernout, geboren te 
Gorinchem, soldaat onder de gardes van d’heer Luijtenant 
Collonel Kretchnar.33 

 Uit het huwelijk van Johannes Temminck en Dorothea 
Kleijns:
1.  Anthonia Temminck, gedoopt Den Haag 8 oktober 1704 

(Groote Kerk, getuigen Karel Kleijns en Beatrix van den 
Berg), begraven Den Haag 18 oktober 1704 (pro deo).

2.  Johanna Katrina Temminck, gedoopt Den Haag 25 sep-
tember 1707 (Nieuwe Kerk, getuigen Johannes van der 
Meer en Katrina Kleijns; familienaam geschreven als 
Temmijn), overleden vóór 1724.

3.  Hermyna Temminck, gedoopt Den Haag 27 juli 1714 
(Kloosterkerk, getuigen Hermanus Smids en Margare-
ta Temmik), begraven Den Haag 18 juli 1717 (pro deo).

4.  Cornelia Johanna Temminck, gedoopt Den Haag 19 mei 
1717 (Groote Kerk, getuigen Dirck Temmink en Cornelia 
van der Klos), begraven Den Haag 8 mei 1720 (pro deo). 

IIb. Dirck Temminck (zoon van I), geboren Den Haag (vermoede-
lijk), overleden Den Haag tussen 1726 en 1728; trouwt Loos-
duinen 5 mei 1720 (Loosduinsche Kerk) met Jacoba Lena 
Woenenberg, geboren Den Haag, begraven Rotterdam 30 
augustus 1760 (St. Janskerkhof, “wed. Dirk Temmink wonen-
de Goudsesingel over Frankestraat, meerj.k.: 2; IJ.K.H. 3 gul-
den”), weduwe van Jacob van Aerden, dochter van Sara van 
Bulderen.

Handtekening van Antoni Teminck 
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 In het ondertrouwregister van Den Haag zijn Dirck Tem-
minck en Jacoba Lena Woenenberg vermeld als “Dirk Tem-
me j.m. en Jacoba Woelenberg j.d., beide geb. en won. alhier”.

 In haar testament van 11 november 1726 vermaakt Sara van 
Bulderen (weduwe van Pieter Corpershoek) goederen aan 
“de oudste dochter Maria van haar dochter Jacoba Lena 
Woenenberg, geprocreëert bij Jacob van Aerden”.34 Hieruit 
is afgeleid dat Dirk Temminck nog in leven was.

 Als weduwe van Dirck Temmink deed Jacoba Woerenberg, 
wonende Warande in Den Haag, in 1728 belijdenis bij de Ne-
derduitse Gemeente te Den Haag.35

 Jacoba Lena Woenenbergh hertrouwde 16 november 1732 
in de Hoogduitsche kerk te Den Haag met Johannes Logger, 
sergeant in het regiment Grisons in de compagnie van d’heer 
Overste Luijtenant [Jean Pierre] Enderly; daarbij wordt zij 
genoemd als weduwe van wijlen Dirk Temmingh, beide wo-
nende alhier. Bij haar trouwinschrijving staat aangetekend: 
“de bruijt bewijst aan ijder van haar twee kinderen” (i.c. Maria 
van Aerden en Anthony Temminck).

 Het regiment Grisons (frans voor Graubünden) was een 
Zwitsers regiment met voor de ene helft soldaten uit de 
kanton Graubünden en voor de andere helft uit de overige, 
voornamelijk protestantse kantons. Van 1731 tot 1737 lag het 
regiment in garnizoen te Den Haag.36 Gezien zijn huwelijk 
met Jacoba Lena Woenenberg in 1732 in de Hoogduitsche 
kerk zal Johannes Logger ongetwijfeld uit Zwitserland af-
komstig zijn.

 Waarschijnlijk verbleef Jacoba Lena Woenenberg tijdens 
haar overlijden bij haar dochter Maria van Aarden, die te 
Rotterdam woonde aan de Goudsesingel bij de Jodenlaan 
en gehuwd was met Kasper Knor.

 Uit het huwelijk van Dirck Temminck en Jacoba Lena Woe-
nenberg:
1.  Antoni Temminck, gedoopt Den Haag 2 november 1721 

(Nieuwe Kerk, getuigen Hermanus Smits en Marga-
retha Temminck), begraven Den Haag 29 december 
1721 (pro deo).

2.  Anthony Temminck, gedoopt Den Haag 4 augustus 
1723, volgt III.

III. Anthony Temminck (zoon van IIb), gedoopt Den Haag 4 
augustus 1723 (Hoogduitsche Kerk), eerste onderclerque, 
begraven Den Haag 1 september 1801 (in de Kloosterkerk, 
3e klasse, 3 gulden, overleden aan verval van krachten); 
trouwt

 Den Haag 9 maart 1749 (Scheveningsche kerk) met Gerar-
da Alida van der Linden, geboren Nijmegen (vermoedelijk), 
overleden Den Haag (vermoedelijk) na 1796.

 Anthonij Temmink woonde aan de Kneuterdijk in Den Haag, 
bij juffrouw Hop, toen hij in 1742 zijn belijdenis deed.37

 In een “Lijst der Clercquen behorende tot de Nationale 
Cancelarij” wordt A. Temminck als eerste vermeld (zijnde 
de oudste sinds 1750) in de groep van onderclercquen. De 
lijst is ongedateerd maar gezien de jaarvermelding (1795) 
bij de jongste clercq vermoedelijk uit het eerste jaar van 
de Bataafse Republiek (1795-1806). Bij een aantal clerc-

quen is een aantekening geplaats dat zij patriot zijn, maar 
niet bij Anthony Temminck.38

 Hoewel geen bron kon worden achterhaald van de volgen-
de notitie, is zij wel de moeite van het vermelden waard: 

 -  Anthony Temminck is in 1747 de eerste geweest die bij 
de benoeming van prins Willem IV van Oranje als stad-
houder een oranje cocarde opzette en daarmee in Den 
Haag rondliep. 

 -  Hij wordt genoemd als roervink (opruier) en meede-aan-
legger van de zoogenaamde St.-Nicolaas vrolijkheid in 
1782.39

 -  Verder is Anthhonij Temminck genoemd als correspon-
dent van zijn neef, de courantier Pierre Gosse jr., uitge-
ver van de ‘s-Gravenhaagse Courant.40

 Als jongedochter legde Gerarda Alida van der Linden, 
wonende aan het Noordeinde in Den Haag, in 1747 haar 
geloofsbelijdenis af bij de Nederduitse Gemeente in Den 
Haag. Reeds eerder deed in 1742 ene Geertrui Elisabeth 
van der Linden haar belijdenis; zij woonde eveneens aan 
het Noordeinde, aan de westzijde.41 Aangenomen is dat 
zij zusters van elkaar zijn. 

 Bij het huwelijk in 1742 van Geertrui Elisabeth van der Lin-
den met Leonardus van der Elburgh wordt vermeld dat zij 
afkomstig is van Nimwegen; aangenomen wordt dat ook 
Gerarda Alida van der Linden uit Nijmegen afkomstig is.

 In 1796 wordt Gerarda Alida van der Linden, vrouw van 
Temminck wonende aan de Bockhorststraat, op attesta-
tie van Breda weer ingeschreven als lidmaat.42

 Uit het huwelijk van Anthony Temminck en Gerarda Alida 
van der Linden:
1.  Jacoba Temminck, gedoopt Den Haag 29 augustus 

1751 (Groote Kerk), begraven Den Haag 4 december 
1751 (4e klasse, 3 gulden).

2.  Leonardus Temminck, gedoopt Den Haag 7 septem-
ber 1753, volgt IV.

3.  Diderik Temminck, gedoopt Den Haag 18 januari 1756 
(Groote Kerk, getuige Elisabeth Temminck, weduwe 
van Pieter Gosse), begraven Den Haag 12 maart 1756 
(3e klasse, 6 gulden, overleden aan de stuipen).

4.  Anthonia Gerarda Temminck, gedoopt Den Haag 6 fe-
bruari 1757 (Groote Kerk), begraven Den Haag 12 april 
1757 (3e klasse, 6 gulden, overleden aan de stuipen).

5.  Anthony Gerardus Temminck, gedoopt Den Haag 19 
februari 1758 (Groote Kerk), begraven Den Haag 16 
maart 1758 (3e klasse, 6 gulden, overleden aan de stui-
pen).

6.  Anthony Gerardus Temminck, gedoopt Den Haag 
14 februari 1759 (Groote Kerk), klerk ter secretarie 
van Hunne Hoogmogende Edeleachtbaren in Indië;43 
trouwt Batavia (Ned. Indië) 15 december 1791 met 
Sophia Theresia Elisabeth de Wijs (van Timor),44 we-
duwe van Wessel de Meijer.

 Anthonij Gerardus Temming liet op 4 september 1788 
te Rotterdam een schuldbekentenis opstellen waar-
in vastgelegd werd dat hij 545 gulden en 8 stuivers 
schuldig was aan mons. Caspar Beet, terzake van 
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“geleverde plunje, genoten kost en drank en contante 
penning”. Hij wordt genoemd als “meerderjarige jon-
geman, zijnde bescheiden [aangewezen] als Comman-
deur op het Oost-Indische compagnies schip Teijlin-
gen, in dienste van de Ed. Heeren Bewindhebberen 
van de Oost-Indische Compagnie ter kamere Rotter-
dam onder capitein Carel Frederik Schaak gedesti-
neerd naar Batavia”.45

 Het schip Teilingen vertrok op 16 september 1788 van 
de rede van Goeree en kwam op 12 mei 1789 te Bata-
via aan.46 Aan boord waren bij vertrek 116 soldaten, 
waarvan er 89 te Batavia aankwamen.47 De soldaten 
gingen naar Azië om daar de Nederlandse vestigingen 
te bewaken en te verdedigen en voor hen gold de reis 
slechts als overtocht. Als commandeur van de solda-
ten moest Anthonij Gerardus Temminck er voor zorg-
dragen dat ten allen tijden één soldaat voor de kajuit 
en één voor de constapels-kamer op wacht stond. De 
soldaten werden verder ingezet als er tijdens de reis 
op zee gevaar dreigde. Het scheepsvolk at in groepen 
(“bakken”) van zeven man uit één schotel. Anthonij Ge-
rardus Temminck had als commandeur van de solda-
ten kajuits-tractement (een kamertje in de hut) en hij 
at aan de bak van de bottelier.48

 Sophia Theresia Elisabeth de Wijs en haar eerste 
echtgenoot Wessel de Mijer hadden eerder op 25 mei 
1785 bij notaris Johannes Greving te Batavia een doch-
ter van de inlandse vrouw Saroenie geadopteerd, die 
de naam Carolina Elisabeth Meijer kreeg.49

7.  Diederik Temminck, gedoopt Den Haag 6 april 1760 
(Groote Kerk), begraven Den Haag 6 juni 1760 (3e klas-
se, 6 gulden, overleden aan de stuipen).

8.  Margarite Elisabeth Temminck, geboren Den Haag 24 
mei 1763 (gedoopt 26 mei in de Waalse Kerk, getuigen 
Pierre Gosse junior en Margurite Gosse geb. Kolb, zijn 
vrouw), begraven Den Haag 8 augustus 1764 (2e klas-
se, 15 gulden, overleden aan de tanden).

IV. Leonardus Temminck (zoon van III), gedoopt Den Haag 7 
september 1753 (Kloosterkerk, getuigen Leonardus van der 
Elburgh en Geertrui Elisabeth van der Linden, allen lidma-
ten), directeur van de Haagse Tekenakademie, bestuurslid 
van het kunstgenootschap Pictura, miniatuurschilder50 (bij 
overlijden “Konstschilder”), overleden Amsterdam 4 april 
1813; trouwt Den Haag 3 augustus 1777 (Hoog Duitse kerk, 
de bruid is luthers) met Dorothea Frederica Asmans, ge-
doopt (luthers) Den Haag 4 november 1759, overleden Den 
Haag 28 mei 1811 (als gevolg van uitteering), dochter van 
Coenraad Asmans en Johanna Regina Staak.

 Leonardus Temmink, wonende aan de Juffrouw Idastraat 
in Den Haag, had in 1772 zijn geloofsbelijdenis afgelegd.51

 Leonardus Temminck was in 1769 leerling van Benjamin 
Bolomey, die in 1767 gehuwd was met een dochter van 
Pierre Gosse jr. en in de confrerie van Pictura te Den Haag 
was opgenomen. Leonardus Temminck werd in 1785 lid van 
de Haagse Confrérie en in 1792 hoofdman van deze soci-

eteit. Vijf miniatuurportretten van zijn hand werden (voor 
de verbouwing) in het Rijksmuseum te Amsterdam op de 
afdeling 18e en 19e eeuwse schilderkunst geëxposeerd.52

 Hij overleed te Amsterdam, Reguliersgracht no. 47, ten 
huize van zijn schoonzoon Bernard Anthoine Fallée, die een 
overlijdensbericht plaatste. Twee Sergeanten van Policie 
deden aangifte van het overlijden.

 Uit het huwelijk van Leonardus Temminck en Dorothea Fre-
derica Asmans:
1.  Anthonia Justina Temminck, gedoopt Den Haag 25 

april 1778 (Groote Kerk), toneelspeelster en zangeres, 
overleden Den Haag 25 mei 1849; trouwt Den Haag 23 
augustus 1801 (stadhuis) met Bernard Anthoine Fallée, 
gedoopt. (rooms-katholiek) Gouda 27 september 1773 
(RK-statie van de Minderbroeders aan de Gouwe; getui-
gen Jurian Rengers en Joanna Vermeij), toneelspeler, la-
ter directeur van politie, overleden Den Haag 19 decem-
ber 1847, zoon van Theodorus Fallée en Joanne Ruigers.

 Bernard Anton Fallée was vrijmetselaar en ook aange-
sloten bij de Haagse patriottenloge Les Vrais Bataves. 
Hij en zijn echtgenote Antoinette Temminck debuteer-
den in 1802 in de Amsterdamse schouwburg en zijn 
daarna een tijdlang verbonden geweest aan de Neder-
duitse schouwburg in Rotterdam. In 1805 stichtte hij een 
reizend gezelschap, dat in 1808 nog bestond. Uit de pe-
riode tussen 1803 en 1828 zijn van hem bewerkingen be-
kend van een aantal Franse en Duitse toneelstukken.53

 Tijdens de inlijving van Nederland bij Frankrijk was Ber-
nard Anton Fallée Commissaris bij Justitie en Politie 
en werkte als politie-informant binnen de toneelwe-
reld. Later kwam hij in opspraak wegens vermeende 
betrokkenheid bij een samenzwering tegen het Franse 
bestuur in februari 1813. Bernard Anton Fallée werd in 
hechtenis genomen maar weer vrijgelaten, terwijl twee 
andere verdachten werden geëxecuteerd. Kort daarop 
heeft hij in een openbare brief tegenover zijn landge-
noten verantwoording afgelegd.54 Na het einde van de 
Franse overheersing in november 1813 behield hij zijn 
functies en loste hij als secretaris van de Amsterdam-
se directeur van politie vele gevoelige kwesties voor 
het Oranjehuis op.55

 
 Louis Moritz schilderde omstreeks 1813 een groot en 

verrassend dubbelportret van het echtpaar: “Portret 
van B.A. Fallée en A. Fallée-Temminck”.56 Helaas kon 
niet achterhaald worden waar dit schilderij verblijft 
(juli 2008).

 In een notariële akte van 19 juli 1820 uit Rotterdam 
betreffende de opheffing van een hypotheek ten las-
te van Bernard Anton Fallée wordt hij genoemd als 
secretaris bij de directie van Policie te Amsterdam en 
wonende op de Prinsengracht bij de Spiegelgracht.57

 In de volkstelling van 1840 is in Den Haag aangegeven 
dat Bernardus Anton Fallée en zijn vrouw Anthonia Jus-
tina Temminck woonden aan de Beestenmarkt 216d. 
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Hun nicht Antonia Justina Temminck, een dochter van 
haar broer Hendrik Christiaan Temminck, oud 31 jaar, 
woonde bij hen in.58 In het bevolkingsregister over de 
periode 1837-1850 is opgenomen dat het echtpaar op 
22 mei 1840 uit ‘s-Hertogenbosch was overgekomen en 
is bij Bernardus Anton Fallée vermeld dat hij gepensio-
neerd directeur van Politie was.59

2.  Johanna Gerarda Temminck, gedoopt Den Haag 29 de-
cember 1779 (Groote Kerk), overleden Den Haag 8 okto-
ber 1851;

 trouwt Den Haag 10 april 1808 (stadhuis) met Pieter Ja-
cobus Schouten, gedoopt Den Haag 13 juli 1777 (Groote 
Kerk; extract verstrekt 30 mei 1795), toneelspeler, over-
leden Den Haag 12 maart 1864, zoon van Pieter Jacobus 
Schouten en Jannetje van Rou.

 Als jongeman had Pieter Jacobus Schouten, wonende 
Westeinde in Den Haag, in 1777 zijn belijdenis gedaan.60

 In de volkstelling van 1830 van Den Haag wordt Pieter 
Jacobus genoemd als Pieter Jacobus Schouten van Rou, 
geboren te Amsterdam (sic) oud 50 jaar, toneelspeler. 
Hij en zijn vrouw Johanna Gerarda Temminck woonden 
met hun dochter Maria (geboren te Amsterdam, oud 
15 jaar) aan het Smitswater 148. Bij de volkstelling van 
1840 woonden zij aan de Nieuwe Uitleg 111.61 In de be-
volkingsadministratie van Den Haag is zijn familienaam 
meerdere malen als Schouten van Rou opgenomen. 

 Pieter Jacobus Schouten was steracteur van de Haagse 
Schouwburg en werd als vertolker van heldenrollen ge-
noemd. Bij zijn afscheid in 1849 had hij meer dan veertig 
jaar op het toneel gestaan.62 Als persoon werd echter 
minder vleiend over hem gesproken, hij zou altijd zonder 
geld zijn en hij stak diep in de schulden; in de omgang ge-
bruikte hij steeds zijn acteursstem en gebaren.63

3.  Leonardus Temminck, gedoopt Den Haag 3 oktober 
1781, volgt Va.

4.  Hendrik Christiaan Temminck, gedoopt Den Haag 24 
augustus 1783, volgt Vb.

Va.  Leonardus Temminck (zoon van IV), gedoopt Den Haag 
3 oktober 1781 (Groote Kerk; extract verstrekt 1 oktober 
1806), hoofdofficier Geneeskundige Dienst, directeur der 
Hospitalen te Rotterdam, ontvanger der Rijksbelastingen 
te IJsselstein, overleden Utrecht 9 februari 1859; trouwt (1) 
Wesel (D) 19 oktober 1806 met Eleonora Christina Dellwig, 
gedoopt (luthers) Nijmegen 23 augustus 1789, overleden 
IJsselstein 18 april 1831 na een kortstondige ziekte van acht 
dagen,64 dochter van Johan Diederich Dellwig, schoolmees-
ter bij de Evangelisch Lutherse Gemeente te Nijmegen en 
Anna Elisabeth Müller.

 Op 3 augustus 1810 werd een lijst opgesteld met officieren 
en cadetten van de opleiding tot officier van gezondheid. 

 Hierop wordt van Leonardus Temminck aangegeven dat 
hij de graad van Garde Magasin et Dependier bezat.65 

 Leonardus Temminck trouwt (2) IJsselstein 9 november 
1831 met Victoire Aldegonde de Seriére, geboren Dalhem 
(B) 31 maart 1786, jonkvrouwe, overleden Utrecht 22 mei 

1863, weduwe van Hendrik Happ‚ dochter van Victor de 
Seriére de la Forest et de la Tour, jonkheer, en Maria Ma-
delaine Leignes.

 Victor de Seriére de la Forest was schepen bij het Hooge 
Hof van Dahlem, ontvanger te Naarden, kastelein van 
Woerden, baljuw van Beijerland en ontvanger te Houten. 
De familie de Seriére wordt beschreven in het Neder-
lands Patriciaat (1910), in de Nederlandse Leeuw (1927) 
en in het Nederland’s Adelboek, jaargangen 1951, 1979 en 
1986.

 In 1717 was dit geslacht in Frankrijk in hun oude (Franse) 
adel bevestigd. Victor de Seriére de la Forest et de la 
Tour kwam omstreeks 1780 naar de Nederlanden en zijn 
zoon ds. Guillaume de Seriére werd op 23 mei 1868 bij de 
Nederlandse adel ingelijfd.

 Zijne Majesteit verleende aan de weduwe van L. Tem-
minck, in leven Ontvanger der directe belastingen en ac-
cijnzen te IJsselstein, een pensioen van 229 gulden.66 

  Uit het huwelijk van Leonardus Temminck en Eleonora 
Christina Dellwig:
1.  Dorothea Frederika Temminck, gedoopt (luthers) 

Nijmegen 27 juni 1807 (getuige Dorothea Frederika 
Asmans, vrouw van Leonardus Temminck), overleden 
Nijmegen 23 juli 1807.

2.  Johan Diderich Temminck, gedoopt (luthers) Zwolle 
20 september 1810, officier van gezondheid, medici-
nae doctor, overleden Groot-Ammers 16 december 
1850; trouwt Gorinchem 13 april 1842 met Geertrude 
Jeannette de Graaff, geboren Gorinchem 4 april 1804, 
overleden Gorinchem 24 maart 1877, dochter van Dirk 
de Graaff en Jannette Kruijswijk.

 Johan Diderich Temminck werd op 6 oktober 1824 bij 
‘s-Rijkshospitaal te Utrecht aangesteld als onbezol-
digd kwekeling. Hij studeerde daar af op 11 december 
1828 als officier van gezondheid 3e klasse. Hij werd bij 
de Landmacht aangesteld67 en was in 1830 ingekwar-
tierd in Schapenmarkt 134 te ‘s-Hertogenbosch.68 In 
het mobiele leger was hij in 1831 betrokken bij de op-
stand in België, waarvoor hij op 5 april 1832 het Metalen 
Kruis verkreeg.69 Op 27 juli 1832 werd hij overgeplaatst 
naar de ambulances van het leger te velde en op 13 no-
vember 1835 bevorderd tot officier 2e klasse.70 Op 11 juli 
1836 werd hij overgeplaatst naar het garnizoenshospi-
taal te Gorinchem.71

 Geertrude Jeanette de Graaff werd op 3 april 1822 inge-
schreven als lidmaat van de Waalse kerk te Gorinchem, 
maar werd per attest d.d. 16 augustus 1822 uitgeschre-
ven.72 In 1828 werd zij komende van Geertruidenberg 
als lidmaat weer te Gorinchem ingeschreven, maar nu 
bij de Hervormde gemeente waarin de Waalse kerk in-
middels was opgegaan.73

 Op 1 november 1845 werd Johan Diderich Temminck ko-
mend vanuit Gorinchem te Groot-Ammers ingeschre-
ven als geneeskundige, samen met zijn vrouw, zijn twee 
kinderen en zijn schoonmoeder Jannettte Kruijswijk. 
Zijn dochter overleed daar een half jaar later op 6 mei 
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1846 en hijzelf op 16 december 1850.74 Zijn vrouw Geer-
trude Jeanette de Graaff keerde op 17 april 1851 terug 
naar Gorinchem, samen met haar zoon Leonard Diderik 
Temminck en haar moeder Jannette Kruijswijk, die op 
13 november 1857 overleed. Zij woonden in wijk B aan 
de Appeldijk 271 (later 299).75 Op 2 januari 1862 staan 
zij en haar zoon ingeschreven op de Westwagenstraat 
C93. Als beroep is bij haar vermeld dat zij linnennaai-
ster is; bij haar zoon is zonder datering Kampen aange-
tekend.76 Vanaf 16 november 1874 woonde Geertrude 
Jeanette de Graaff in het Oude Vrouwenhuis, Achter de 
Kerk wijk C nr. 520, waar zij in 1877 overleed.77

 In het huwelijk van Johan Diderich Temminck en Geer-
trude Jeannette de Graaff zijn een zoon en een dochter 
geboren, die echter geen nakomelingen hebben nage-
laten. 

3.  Johan Jacob Temminck, geboren Rotterdam 6 maart 
1812, ambtenaar der Rijksbelastingen, overleden 
Utrecht 6 maart 1886; trouwt (1) Houten 31 mei 1844 
met Dirkje van Tammelen, geboren Soest 26april 1824, 
overleden Houten 3 januari 1845 bij de geboorte van 
een levenloos kind, dochter van Jan van Tammelen en 
Jannigje Lafeber.

 Johan Jacob Temminck trouwt (2) Bunschoten 13 sep-
tember 1845 met Adriana Carolina Romviel, geboren 
Apeldoorn 14 september 1825, overleden Maartensdijk 
20 maart 1898, dochter van Otto Romviel, officier van 
gezondheid, later dorpsheelmeester te Bunschoten, 
en Adriana Carolina Berteaux.

 In de bevolkingsregsters van de diverse gemeenten 
waarin Johan Jacob Temminck en zijn gezin heeft ge-
woond, wordt hij van beroep als rijksambtenaar aange-
duid, behalve in Utrecht. In de Utrechtse adresboeken 
van 1878 en 1879-1880 staat hij respectievelijk vermeld 
als ambtenaar Staats Spoor en als gepensioneerd 
ambtenaar.78

 Johan Jacob Temminck en zijn vrouw Adriana Caroli-
na Romviel en hun gezin verhuisden regelmatig van 
standplaats: in 1850 woonden zij en hun zoon Leonar-
dus in de Heerenstraat 224 in Neijenrode (thans ge-
meente Breukelen), die zij op 13 mei 1852 verlieten om 
naar Kockengen te gaan.79 Van hieruit vestigde zich 
het inmiddels uitgebreide gezin op 21 februari 1856 te 
Maarssen, vanwaar zij op 29 mei 1860 naar Amersfoort 
vertrokken.80 In Amersfoort woonden zij in wijk D nr.56; 
zij gingen op 30 april 1864 naar IJsselstein,81 waar zij aan 
de Kerkstraat nr. 228 gingen wonen.82 En komende van 
IJsselstein vestigden Johan Jacob Temminck en Adri-
ana Carolina Romviel zich met hun gezin op 1 mei 1867 
in Rhenen, Rijnstraat nr. 151. Op 29 september 1875 ver-
huisden zij vandaar met hun vier jongste kinderen naar 
Utrecht.83 Zij betrokken daar de woning aan de Bemuur-
de Weerd nr. 85 in wijk M,84 maar waren ook in Utrecht 
niet bepaald honkvast te noemen: achtereenvolgend 
verhuisden zij op 21 februari 1877 naar de Amsterdamse 
Straatweg 639 ook in wijk M; op 29 september 1879 naar 

de Predikheerenkerkhof nr. 163 in wijk H;85 op 3 maart 
1881 binnen de wijk H naar de Lange Lauwerstraat 15586 
en op 22 februari 1884 naar de Vosstraat 12bis in wijk 
L, waar Johan Jacob Temminck in maart 1886 overleed. 
Na het overlijden van haar echtgenoot vertrok Adriana 
Carolina Romviel op 31 mei 1886 naar Elst bij Arnhem87 
waar ze bij haar dochter Elisabeth Stephanie Temminck 
introk. Op 23 augustus 1887 werd zij uitgeschreven naar 
de de Bilt,88 waar zij enige maanden woonden bij de fa-
milie Hardeman aan de Vianensteeg, wijk C nr. 52.89 Als 
hoofdbewoonster werd Adriana Carolina Romviel op 2 
mei 1888 ingeschreven in Maartensdijk waar zij woonde 
in wijk A nr. 115 (later nr. 59).90

 Uit het huwelijk van Johan Jacob Temminck en Adriana 
Carolina Romviel waren zeven dochters en zes zonen 
geboren, waaronder mijn grootvader Victor Temminck 
(1861-1930), die naar zijn stiefgrootvader Victor de Se-
riére was vernoemd. Mijn moeder Alida Temminck huw-
de met Willem Jan Frederik Poolen; zij vernoemden mij 
op hun beurt naar haar vader.

Vb. Hendrik Christiaan Temminck (zoon van IV), gedoopt Den 
Haag 24 augustus 1783 (Groote Kerk), miniatuurschilder, 
overleden Den Haag 11 oktober 1824; trouwt Den Haag 25 
september 1803 (stadhuis) met Maria Hester Meijer, ge-
doopt (luthers) Den Haag 11 december 1772 (Evangelisch 
Lutherse Kerk, getuigen Anna Maria Dijkman, huisvrouw van 
August Meijer, en Anna Hester Monbrun, haar grootmoeder 
van moederszijde), overleden Den Haag 2 december 1857, 
dochter van Heinrich August Meijer, commies van de con-
voye, en Anna Elisabeth van Alphen.91

 Volgens de volkstelling van 1830 woonde Maria Hester 
Meijer met haar vier dochters in de Molestraat nr. 13692 en 
volgens de telling van 1840 in de Herderinnestraat nr. 446, 
samen met haar dochters Christina Eleonora (sic) en Hen-
riëtta Christina Temminck, de laatste van beroep schilde-
res.93 In de periode van 1845 tot aan haar overlijden in 1857 
woonde Maria Hester Meijer (geboren 6 december 1772 in 
Schenkenschans, een voormalige Nederlandse fortificatie 
nabij Kleef in Duitsland) tot aan haar overlijden in 1857 aan 
de Brouwersgracht nr. 169, samen met haar dochter Ele-
onora Christina,94 die daarna bij haar zuster Antonia Justina 
Temminck introk.

 Uit het huwelijk van Hendrik Christiaan Temminck en Maria 
Hester Meijer:
1.  Leonardus Frederik Temminck, gedoopt Den Haag 14 

november 1803 (Groote Kerk, getuige Leonardus Tem-
minck), controleur dir. belastingen en van het kadaster in 
de provincie Zuid-Holland, overleden Rotterdam 16 april 
1861; trouwt (1) Rotterdam 13 januari 1830 met Jacoba 
Celia Valkenier, geboren Amsterdam in 1799, overleden 
Rotterdam 3 juni 1831 (oud 32 jaar, 9 maanden en 9 da-
gen, overleden in het kraambed), dochter van Gabriel 
Valkenier en Wilhelmina de Wilde.

 In 1822 had Leonardus Frederik Temmink, wonende aan 
de Nieuwe Molstraat in Den Haag, zijn belijdenis des 
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geloofs afgelegd.95 Hij vestigde zich in 1826 te Rotter-
dam als controleur der directe belastingen en van het 
kadaster in de provincie Zuid-Holland; hij was in 1839 
ook brandmeester in wijk 8.96 Hij fungeerde verder als 
secretaris van het Rotterdamsche schilderkundig ge-
nootschap Hierdoor tot Hooger.

 Leonardus Frederik Temmink vervaardigde twee platte-
gronden, een van de stad Rotterdam en hare omstreken 
en een van de stad alleen. Deze werden gegraveerd door 
D. Veelwaard en Zonen en in 1839 te Rotterdam uitgege-
ven, de eerste bij van der Meer en Verbruggen, de twee-

de ter Kunstplaatdrukkerij van de wed. Koning en Brug-
man. Deze beide plattegronden werden in 1907 vanwege 
het Gemeentebestuur van Rotterdam gereproduceerd 
door Cornelis Immig en Zoon te Rotterdam en opnieuw 
uitgegeven.97

 Leonardus Temminck en Jacoba Celia Valkenier kregen 
twee dochters die kort na hun geboorte overleden.

 Leonardus Frederik Temminck trouwt (2) Rotterdam 18 
mei 1836 met Johanna Wilhelmina Ruijchaver, geboren 
Rotterdam 3 mei 1802, overleden Rotterdam 11 maart 1873, 
dochter van Jan Ruijchaver en Anthonetta Maarschalk.

2.  Anna Henrietta Elizabeth Temminck, geboren Den Haag 4 
december 1805 (gedoopt 15 december 1805 in de Groote 
Kerk), overleden Den Haag 10 april 1888; trouwt Den Haag 
10 april 1839 met Adriaan Willem Cornelis Domis, geboren 
Delft 12 juli 1810 (gedoopt 2 augustus 1810, getuigen Adri-
aan Domis en Henrieka Wilhelmina Johanna Gersinet), ad-
junct-commies bij het departement van Marine, overleden 
Den Haag 24 december 1878, weduwnaar van Elisabeth 
Maria Badoux, zoon van Nicolaas Hendrik Domis, eerste 
luitenant-ter-zee, en Johanna Adriana Caterina van Bij-
land.98

 In 1824 had Anna Henriëtta Elizabeth Temminck, wonende 
aan de Nieuwe Molstraat in Den Haag, haar belijdenis af-
gelegd.99

3.  Antonia Justina Temminck, geboren Den Haag 5 april 
1808 (gedoopt 13 april in de Groote Kerk, getuige Anto-
nia Justina Temminck), overleden Den Haag 19 januari 
1888. 

 In de volkstelling van Den Haag van 1840 is vermeld dat 
Antonia Justina Temminck als 31-jarige en ongehuwd 
woonde aan de Beestenmarkt 216d , bij haar tante An-
thonia Justina Temminck die gehuwd was met Bernard 
Anthoine Fallée.100 Op 26 juli 1851 keerde zij in Den Haag 
terug vanuit Zutphen en werd zij ingeschreven als gou-
vernante, wonende in wijk B, Westeinde 294.101

 In 1873 woonde Antonia Justina Temminck als hoofd-
bewoonster in de Korte Hoogstraat 16b in den Haag, 
samen met haar jongere zuster Eleonora Christina Tem-
minck, die na het overlijden van hun moeder in 1857 bij 
haar kwam inwonen.102 Na 1880 verhuisde Antonia Jus-
tina Temminck naar de Transvaalstraat 322 waar zij in 
1888 overleed.103

4.  Hendrik Temminck, geboren Den Haag 4 oktober 1809 
als Hendrik Robertie, onecht kind van Hendrik Temminck 
en Johanna Robertie, geboren in de Franje (Pastoorswa-
rande), Wijk C nr.382, (gedoopt 17 oktober 1809, getuigen 
Geertje de Gans en Johanna van Putte, beiden lidmaten), 
begraven Den Haag 7 september 1810 (“7 herfstmaand 
1810 - Noorderkerkhof, oud 10 maanden 5 dagen, overl. 
aan de ziekte van ‘t zuur, wonende Pastoorswarande 
C384, bewindhebbende: huisvrouw H. Temminck”).

5.  Eleonora Christina Temminck, geboren Den Haag 4 mei 
1811 (gedoopt 8 mei, Groote Kerk, getuige Eleonora 
Christina Temminck geb. Delwig, wonende alhier wijk 16 
nommer 127), overleden Den Haag 7 september 1873.

Hendrik Christiaan Temminck (zelfportret)

Fruitverkoopster (schilderij van Henriëtte Temminck)
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 Tot het overlijden in 1857 van haar moeder Maria Hester 
Meijer woonde Eleanora Christina Temminck met haar 
samen. Daarna trok zij in bij haar oudere zuster Antonia 
Justina Temminck in de Korte Hoogstraat 16b, waar zij 
ook overleed.104

6.  Henriëtta Christina Temminck, geboren Den Haag 1 ok-
tober 1813, kunstschilderes (woonde en werkte in Den 
Haag), overleden Den Haag 4 februari 1886; trouwt Den 
Haag 1 mei 1844 met Cornelis Leonardus Winkelaar, ge-
boren Den Haag 6 januari 1818, commies bij het departe-
ment van Marine, overleden Den Haag 2 december 1865, 
zoon van Pieter Winkelaar, kommies, en Grietje van Ab-

shove. Als huwelijksgetuigen traden op: Leonardus Fre-
derik Temminck, controleur bij het kadaster en ind. be-
lastingen, 40 j.; Adrianus Willem Cornelis Domis, adjunct 
commies, 34 j.; Hendrik Adriaan Wiercx, kommies, 50 j. en 
Alexander Cesar August Valois, kunstschilder, 31 j.

 Henriëtta Chr. Temminck was leerlinge van L.H. de Fon-
tenay; zij schilderde figuurstukken en genretaferelen. In 
1845 werd zij lid van de Koninklijke Academie voor Weten-
schappen te Amsterdam. Haar schilderij de Fruitverkoop-
ster is te vinden in het Rijksmuseum te Amsterdam.105

7.  Johannes Hendrik August Temminck, geboren Den Haag 
12 april 1816, overleden Den Haag 8 juli 1816. 
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theek Deventer (SAB), Archief Stad 
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Gebruikte afkortingen:
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SAB   -  Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer
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Oproep van de redactie
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67 NA, Toeg.nr. 2.13.62.11, inv.nr. 234 bld. 
6 en toeg.nr. 2.13.62.1, inv.nr. 235 bld. 
6.

68 Stadsarchief ‘s-Hertogenbosch, Bev.
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71 NA, Toeg.nr. 2.13.06, inv.nr. 371, bld. 35.
72 Regionaal archief Gorinchem, Lidma-

tenregister Waalse kerk 1686-1825.
73 Regionaal archief Gorinchem, Lidma-

tenregister Hervormde Gemeente 
1785-1840.

74 Regionaal archief Dordrecht, Bev.
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78 HUA, adresboek Utrecht 1878 en 
1879-1880.

79 HUA, Bev.Reg. Breukelen-Nijenrode 
periode 1850-1860, deel 1 blad 234.

80 HUA, Bev.Reg. Maarssen periode 
1850-1860 deel I blad 90.

81 HUA, Bev.Reg. Amersfoort periode 
1862-1914 deel T.

82 HUA, Bev.Reg. IJsselstein periode 
1860-1880 boek 2 blad 292a.

83 HUA, Bev.Reg. Rhenen 1862-1889, 
wijk A blad 630.

84 HUA, Bev.Reg. Utrecht 1870-1879, 
wijk M blad 1830.

85 HUA, Bev.Reg. Utrecht 1870-1879, 
wijk M blad 1572.

86 HUA, Bev.Reg. Utrecht 1880-1889, 
wijk H blad 274.

87 HUA, Bev.Reg. Utrecht 1880-1889, 
wijk L blad 2204.

88 Gelders Archief, Bev.Reg. Elst, inv.nr. 
517 blad 47.

89 Regionaal Historisch Centrum te 
Breukelen, Bev.Reg. De Bilt periode 
1880-1890 deel 8 blad 238.

90 HUA, Bev.Reg. Maartensdijk-Dorp 
1880-1900, deel 1 blad 267. Helaas 
zijn er geen overzichten bewaard 
gebleven van de omzetting naar de 
huidige straatnaamgevingen met 

huisnummeringen.
91 Algemeen Nederlandsch Familieblad 

jrg. 1888 blz. 129.
92 HGA, Volkstelling Den Haag van 

1830: wijk E nr. 136 bld 42.
93 HGA, Volkstelling Den Haag van 

1840: wijk V nr. 446 bld 107.
94 HGA, Bev. Reg. Den Haag, periode 

1845-1848, wijk V nr. 169 en periode 
1850-1861, deel 52 blad 275.

95 HGA, Index lidmatenboek Neder-
lands hervormde gemeente Den 
Haag 1699-1824.

96 Algemeen Nederlandsch Familieblad 
jrg. 1884, blz. 3.

97 Bronnen voor de geschiedenis van 
Rotterdam: Plattegronden van 
Rotterdam uit de XVIde en XIXde 
eeuw.

98 De Indische Navorscher jrg. 2001 blz. 
104; D. van Duin: Domis-De Sener-
pont Domis. Gegevens omtrent het 
huwelijk van Adriaan Willem Cornelis 
Domis en Anna Henriette Elisabeth 
Temminck op blz. 108.

99 HGA, Index lidmatenboek Neder-
lands hervormde gemeente Den 
Haag 1699-1824.

100 HGA, Volkstelling Den Haag van 
1840: wijk U nr.216d bld 60.

101 HGA, Bev. Reg. Den Haag, periode 
1850-1861, deel 5 blad 80. In het 
Regionaal Archief Zutphen is geen 
aanvullende informatie gevonden.

102 HGA, Bev. Reg. Den Haag, periode 
1861-1879, deel 57 blad 80.

103 HGA, Bev. Reg. Den Haag, periode 
1880-1895, deel 98 blad 246.

104 HGA, Bev. Reg. Den Haag, periode 
1861-1879, deel 57 blad 80.

105 Zie ook www.geheugenvanne-
derland.nl met de zoekopdracht 
‘Temminck, Henriëtta Christina’.

Oproep voor een Themanummer in 2014: Eerste Wereldoorlog
Op 28 juni is het honderd jaar geleden dat in Sarajevo de Oos-
tenrijkse troonopvolger aartshertog Frans Ferdinand en zijn 
echtgenote bij een aanslag werden vermoord. Deze gebeur-
tenis werd de aanleiding tot een van de bloedigste oorlogen 
die het continent Europa gekend heeft: de Eerste Wereld-
oorlog. Hoewel Nederland in dit conflict neutraal bleef, heeft 
deze oorlog wel de nodige gevolgen gehad. Het Nederlandse 
leger werd gemobiliseerd en het land werd overspoeld door 
vluchtelingen uit België. Een deel daarvan is hier gebleven en 
een ander deel keerde na verloop van tijd terug. Maar ook in 
andere opzichten kreeg ons land te maken met de oorlog en 
zijn gevolgen. Gens Nostra wil aan de gebeurtenissen in de pe-
riode 1914-1918 en zijn gevolgen aandacht besteden door het 

uitbrengen van een Themanummer aan het eind van het jaar. 
Vandaar een oproep tot het inzending van artikelen over ge-
schiedenissen van voorouders, personen en families die door 
deze oorlog en haar gevolgen geraakt werden en waarover een 
in Gens Nosta passend artikel geplaatst kan worden. Voor meer 
informatie daarover raadpleegt men “De Richtlijnen voor publi-
catie in Gens Nostra”, die elders in ons blad zijn vermeld en ook 
zijn te vinden op de NGV website. Inzending graag zo spoedig 
mogelijk, uiterlijk vóór 1 juni 2014, aan de redactie van Gens 
Nostra, postbus 26, 1380 AA Weesp, of via GNredactie@ngv.nl.

Na ontvangst van uw bijdragen krijgt u binnen twee maanden een 
bericht van ontvangst en  informatie over eventuele plaatsing.
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Portret

Yzak Faber en Janneke Tuininga
Yzak Faber, geboren Bolsward 15 april 1848, bakker, overleden 
Bolsward 23 maart 1907, zoon van Sybrandus Jans Faber, ko-
perslager, en Feykje de Boer, trouwt Bosward 20 oktober 1872 
met Janneke Tuininga , geboren Workum 2 mei 1852, modiste, 
(Mijn vader kon zich zijn overgrootmoeder, die aan de Kleine 
Dijlakker in Bolsward woonde, nog wel herinneren), overleden 
Bolsward 3 mei 1936, dochter van Hendrik Jans Tuininga, lo-
gementsbediende, beurtschipper, kastelein, hotelhouder, en 
Antje Hoites Piebenga.

Uit het huwelijk zijn tussen 1873 en 1889 zeven kinderen gebo-
ren, waarvan de vierde, Artje, in 1880 jong overleed. 
Yzak Sybrandus Faber stamde uit een geslacht van smeden 
en koperslagers, maar ging het bakkersvak in. Hij had eerst 
een bakkerij aan de Kerkstraat. In 1888 vestigde hij zich aan 
de Markstraat 4, midden in het centrum van Bolsward. Na zijn 
dood werd de zaak overgenomen door zijn zoon Sybrandus en 
later door zijn kleinzoon Izak. Met zijn pensioen kwam een ein-
de aan meer dan een eeuw bakkerijen Faber. 

Op de foto worden Yzak en Janneke omringd door hun kin-
deren en de huishoudster. Op de achterste rij van links naar 
rechts: Anna (geboren Bolsward 1 juni 1876, overleden Edam 4 
december 1924, trouwt Bolsward 1 november 1896 met Pieter 

Schagen, bakker), Hendrik (geboren Bolsward 15 november 
1874, manufacturier, overleden Doetinchem 26 januari 1958, 
trouwt Zelhem 7 maart 1900 met Maria Hermina Johanna van 
Rooijen), Feykje (geboren Bolsward 18 november 1873, over-
leden Bolsward 12 september 1949, (mijn overgrootmoeder) 
trouwt Bolsward 16 juli 1899 met Tjitze van Gosliga, koopman 
in hooi, stro en turfstrooisel) en huishoudster Harmske. 
Op de voorste rij: 
Sybrandus (geboren Bolsward 27 mei 1883, bakker, medeoprich-
ter van de bakkersvakschool in Leeuwarden, overleden Bols-
ward 29 november 1973, trouwt Bolsward 8 augustus 1908 met 
Jacobje Reitsma (Een opmerkelijke figuur: op 13 juli 1911 raakte 
zij in Leeuwarden zwaar gewond, toen de Belgische luchtvaartpi-
onier Max Olieslagers een demonstratievlucht wilde houden en 
met zijn vliegtuig het publiek inreed. Jacobje overleefde het on-
geluk maar moest wel met een kunsthand door het leven), Yzak, 
Tjitske (geboren Bolsward 6 juli 1889, overleden Bolsward 26 
juni 1932), Janneke Faber-Tuininga en Artje (geboren Bolsward 
23 april 1885, overleden Zeist 14 juni 1980, trouwt Bolsward 8 au-
gustus 1908 met Abraham Izaak van Melle, onderwijzer).

De foto is rond 1891 gemaakt door een onbekende fotograaf. 

Maarten Krips
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De vereniging voor de historie van Gouda geeft een kwartaalblad uit, genoemd de 
“Tidinge van die Goude”. In drie edities zijn de lotgevallen beschreven van de fa-
milie Swanenburg, behorend tot de Goudse elite.1 De familiegeschiedenis van dit 
geslacht beslaat de periode 1660-1815. Door het onderzoek van deze familie kwam 
de akte van het huwelijk tevoorschijn van Leendert Evertsz Swanenburg met de 
weduwe Maria Boudewijnsdr Soet.2

Blijkens de kanttekening gebeurde dat bij Maria thuis met toestemming van de 
Magistraat en van de Hervormde gemeente.3 Het rekest van Leendert luidde als 
volgt. “Geeft eerbiediglijk te kennen het voornemen om in het huwelijk te treden 
met Maria Soet, weduwe van Martinus Lambrechts en versoeckt consent om thuis 
te mogen trouwen bij Maria Soet.” Dat werd toegestaan tegen betaling van 50 gul-
dens ten behoeve van het aalmoezeniershuis en van 25 guldens voor de Diaconie 
der Hervormde kerk. Er bleek reden genoeg om dit huwelijk met gepaste beschei-
denheid in huiselijke kring te laten sluiten. In de kringen van de burgerij gebeurde 
dit wel vaker als een vorm van status.
Wie is de weduwe Maria Soet?

HANS BAUER

De “onechte staat” van Maria Soet en 
Martinus Lambregts in het strenge Gouda 
van 1700-1770 

Akte van ondertrouw van Martinus Lambregts en Maria Soet, Amsterdam Walekerk, 21 juni 1720
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Maria en haar voorouders Soet en Taalman
Maria Soet is een dochter van de Goudse herbergier Boude-
wijn Roelofsz Soet en Hillegonda Abrahamsdr Taalman. De fa-
milie Taalman behoorde tot de Goudse elite, was zeer vermo-
gend en komt dan ook aan de orde in het standaardwerk van 
Dr. J.J. de Jong over de Goudse elite in de 18e eeuw.4 Uit dit boek 
blijkt dat Maria’s grootvader Abraham Marcusz Taalman de 
rang van kapitein ter zee bij de Admiraliteit bereikte. Hij liet in 
1696 een vermogen van bijna 50.000 carolusguldens na. Haar 
oom Jan Abrahamsz Taalman werd zelfs luitenant-admiraal 
van Holland en West-Friesland en was hoogheemraad van het 
polderschap Krimpenerwaard. Hij liet in 1755 een vermogen na 
van bijna 120.000 guldens! Het aanzien van deze familie blijkt 
verder nog uit het beroep van haar andere oom Marcus Abra-
hamsz Taalman, apotheker te Gouda, terwijl haar tante Maria 
Hendrica Taalman getrouwd was met Andries Timmer, notaris 
en procureur te Gouda.

Ook Maria stamde uit een geslacht van zeevaarders. Haar 
grootvader Roelof Bouwensz Soet, haar overgrootvader Bou-
wen Jansz Soet en haar betovergrootvader Jan Cornelisz Soet 
waren allen kapiteins ter zee bij de Admiraliteit Amsterdam en 
woonden te Gouda. Ook Maria’s broer Abraham Boudewijnsz 
Soet zette deze zeemanstraditie voort. Alleen haar vader Bou-
dewijn valt als herbergier in deze dynastie uit de toon. 

De escapades van Maria Soet en haar vrijer 
Martinus Lambregts

Haar moeder Hillegonda Taalman, weduwe sinds februari 1720 
en voogdes van Maria, treedt op 12 april 1723 voor het gerecht 
Gouda (de Magistraat) op als eiseres tegen Catharina van 
Nieuwenhuijsen, weduwe van Martinus Lambregts, en tegen 
diens moeder Maria Ketelaar, weduwe van grootvader Marti-

nus Lambregts.5 De moeder van Martinus is gedaagde en niet 
Martinus zelf omdat hij nog niet meerderjarig is. Het proces 
draait om de kosten van de bevalling van een niet met naam 
genoemde dochter, geboren uit de relatie van Maria Soet en 
Martinus Lambregts. Volgens Hillegonda is Maria in Amster-
dam bevallen op 24 juni 1720 en werd het kind gedoopt op 7 juli 
1720 met de familienaam van vader Martinus. Het kind blijkt 
wel in Amsterdam in de Zuiderkerk gedoopt te zijn maar op 26 
juni 1720. Zij heeft de naam Maria gekregen.6 Het vinden van 
deze akte heeft de nodige moeite gekost want de familienaam 
van de moeder is vermeld als Swiet (Engels voor Soet!) en die 
van de vader als Lambris! Dat de moeder haar kind Maria, dus 
naar zichzelf, heeft laten dopen en niet naar haar moeder Hil-
legonda, is een aanwijzing dat de verhouding tussen beiden 
redelijk verstoord was. 

Het verslag van de rechtszitting gaat verder met mededelin-
gen van Hillegonda. Het kind is na enkele maanden in Amster-
dam overleden. Een begraafakte is niet aangetroffen, noch 
in Amsterdam, noch in Gouda. Over de trouwpoging van haar 
dochter Maria het volgende: “dat Martinus met allerhande 
vleyerijen en selfs met schriftelijke trouwbeloften Maria zo-
ver had weten te vervoeren dat zij door hem geimpregneerd 
en bezwangerd is geworden. Hij heeft haar verder weten te 
vervoeren om hun huwelijk te celebreren. Op de vastgestelde 
dag daar wesende de Bruydegom om sijn Bruyd niet kwam om 
te sien en de Bruyd aldus hadde laten sitten.” Inderdaad blijkt 
een ondertrouwakte te bestaan. 7

Martinus en Maria lieten in de akte noteren op hetzelfde 
adres in de Kerkstraat in Amsterdam te wonen. Beiden heb-
ben gelogen over hun geboorteplaats want aangegeven is dat 
zij beiden van A. (gebruikelijke aanduiding voor Amsterdam) 
kwamen. Maria was in Gouda geboren en de doopakte van 

Huwelijksakte van Leendert Swanenburg en Maria Soet, Gouda St. Jan (hervormd), 13 maart 1747
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Martinus is nog niet gevonden maar zeker niet in Amsterdam. 
Martinus loog ook over zijn leeftijd: hij was geen 28 jaar maar 
maximaal 22 jaar oud zoals later nog zal blijken! Nog opval-
lender is de leugen dat de ouders van de bruidegom dood zijn 
terwijl zijn moeder nog leefde! Waarom Martinus zijn moeder 
heeft dood verklaard zal nog blijken. Hillegonda Taalman werd 
in de akte wel genoemd want zij assisteerde haar dochter bij 
de aangifte en was er in Amsterdam dus bij. De vraag hierbij 
is of Hillegonda in het complot zat om de ouders van Martinus 
dood te verklaren. Waarschijnlijk was het destijds ook al ge-
bruik dat de akte in aanwezigheid van de comparanten werd 
voorgelezen en dan moeten de leugens toch door Hillegonda 
opgemerkt zijn.

In de kantlijn staat vermeld: “acte verleent den 7 juli 1720 om 
tot Buyksloot te trouwen”. Maar in het register van de kerken 
van Buiksloot, is geen trouwakte van hen te vinden. Dat is 
vreemd want als de bruidegom Martinus volgens Hillegonda 
niet is komen opdagen, moet er toch wel een akte zijn opge-
maakt. Gebruikelijk is dat de akte werd doorgestreept met 
vermelding van de reden. Bijvoorbeeld in dit geval als de brui-
degom niet is gekomen om zijn jawoord uit te spreken en zijn 
handtekening te zetten.
 
Hillegonda deelde tijdens de rechtszitting verder nog mede: 
“dat haar dochter wederom zwanger is geraakt van Martinus 
en een zoon werd geboren op 9 juli 1721 te Gouda, Martinus ge-
noemd, in het huis van mijn broer Johan (Jan) Taalman”. Nota 
bene ongeveer een jaar na de geboorte van dochter Maria in 
Amsterdam! Hij moet toch wel wat overredingskracht gehad 
hebben om Maria weer zo ver te krijgen na het niet komen op-
dagen op hun trouwdag! Johan Taalman woonde aan de West-
gouwe nr. 77, een rustiger omgeving dan het huis van Hillegon-
da zelf. Zij dreef de herberg van haar overleden echtgenoot, 
eveneens gelegen aan de Westgouwe maar veel dichter bij het 
centrum van de stad. Daar was te veel aanloop natuurlijk. Ook 
van deze zoon Martinus is geen doopregistratie in Gouda aan-
getroffen! Kennelijk ging dat de Hervormde gemeente toch te 
ver. De uitspraak van de rechtbank is dat Martinus diende te 
trouwen met Maria en dat hij de twee bevallingen en een ali-
mentatie van 3 gulden per week voor zoontje Martinus moest 
betalen. 

Elf dagen later, op 23 april 1723, volgt weer een behandeling van 
deze zaak voor het stadsgerecht.8 Gesteund door zijn moeder 
en grootmoeder verweert Martinus zich en werpt een ander 
licht op de zaak. “Ik heb buiten medeweten van mijn moeder 
wel enige heimelijke conversaties met haar gehad. Door de 
galante aanlokselen van Maria was ik zo verrukt geworden 
dat ik met haar verschillende keren vleselijke conversatie heb 
gehad. Ik heb door mijn jonkheid haar clandestiene trouwbe-
loften gedaan en heb mij daartoe in mijn blindheid laten bewe-
gen. Ik wilde met haar trouwen, maar dan wel op clandestiene 
wijze buiten kennis van mijn moeder. Ik heb een eerste poging 
gedaan om haar te trouwen in de Hervormde kerk te Sluipwijk 

(bij Gouda) maar toen dat niet gelukte, werd het uiteindelijk 
Amsterdam. Maar mijn moeder heeft dit weten te verhinde-
ren”. Waarom en hoe zij dat heeft gedaan maakte hij niet dui-
delijk …

Wel duidelijk werd nu waarom Martinus heeft aangegeven dat 
zijn beide ouders dood waren want zo kon hij vermijden dat zijn 
moeder bezwaar zou kunnen aantekenen. In het document ver-
klaart Martinus zelf: “Ik heb reeds in de verschillende kosten 
bijgedragen en Maria heeft er mee ingestemd om mij pas te 
trouwen als ik meerderjarig zou zijn. Maar eigenlijk wil ik mijn 
moeder gehoorzamen en Maria pas tot mijn vrouw nemen als 
mijn grootmoeder overleden is. Maar het gebeurt helemaal 
niet meer als Maria zich met iemand anders in vleselijke ge-
meenschap zal hebben begeven”. Uit de wijze waarop Marti-
nus nu de rol van zijn grootmoeder Maria Ketelaar aangeeft, 
mag worden afgeleid dat zij kennelijk nog meer tegen het hu-
welijk gekant is dan zijn moeder.

Uit beide documenten blijkt dat de moeders van Maria en Mar-
tinus een financiële strijd voerden. Het kon Hillegonda Taal-
man nu niets meer schelen of ze trouwden of niet, als er maar 
alimentatie betaald werd. Het oordeel van de rechtbank was 
nu dat Martinus de vastgestelde alimentatie moest betalen. 
Over het betalen van de bevallingen werd niet meer gerept. 
En het gedwongen aangaan van het huwelijk hoefde ook niet 
meer!

Drie jaren later blijkt weer een kind uit hun relatie te zijn ge-
boren, ten doop gehouden in de Hervormde St. Jan. Gelet op 
de formulering bij de vader, had Martinus er deze keer wel een 
probleem mee om Boudewijn als zijn zoon te erkennen, zoals 
later ook nog zal blijken. Hij zal zeker niet akkoord zijn gegaan 
om hem Hervormd te laten dopen. 

Waarom de oudere zoon Martinus bij deze gelegenheid niet 
werd gedoopt, blijft onduidelijk. Boudewijn was geen lang le-
ven beschoren want hij werd begraven in de St. Jan op 17 ok-
tober 1726.10

Na de doop van Boudewijn kwamen de juridische procedures 
weer op gang. Moeder Hillegonda en dochter Maria lieten een 
rekest indienen bij de Magistraat van Gouda op 21 juni 1724 
door de procureur Cornelis Swanenburg.11 Eerste gedaagde 
is Martinus Lambregts, die nu kennelijk wel meerderjarig is, 
tweede gedaagde zijn moeder Catharina van Nieuwenhuijsen 
en derde gedaagde zijn grootmoeder Maria Ketelaar. Hille-
gonda zegt daarin: “Dat Martinus Lambregts op allerhande 
manieren heeft geprobeerd om zijn gewoonlijke conversaties 
en engagementen met haar dochter Maria Soet te onderhou-
den. Haar een en andermaal heeft getracht te verzoeken en 
zij dat tot twee maal toe heeft geweigerd. En dat zij ten derde 
maal wederom vleselijke conversatie hebben gehad, zij door 
hem opnieuw is geïmpregneerd en bevrugt geworden. Zij is 
op 4 mei 1724 bevallen van een zoon waarbij zij in barensnood 
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de naam van de vader heeft onthuld, te weten Martinus Lam-
bregts en dat zij nooit of te nimmer met iemand anders vle-
selijke conversatie heeft gehad.” Hillegonda gaat verder met: 
“De gedaagden hadden al geen redenen om het huwelijk nog 
langer uit te stellen, nu is de verplichting toch wel erg groot 
geworden. Ook worden de kraamkosten en de alimentatie ge-
claimd.” 

De Magistraat veroordeelde Martinus tot betaling van 100 
guldens kraamkosten en (vanaf mei 1724) 4 gulden 10 stuivers 
per jaar alimentatie tot de jongste zoon (Boudewijn dus) de 
leeftijd van 25 jaar heeft bereikt. Tenzij de gedaagden kunnen 
aantonen onvermogend te zijn. Opmerkelijk genoeg dus geen 
verplichting tot het aangaan van het huwelijk! Opvallend is ver-
der dat de gedaagden niet aan het woord werden gelaten.

Martinus laat snel daarop een rekest indienen bij de Magis-
traat door de procureur Gerrit Pijper op 7 juli 1724.12 Hij be-
toogde daarin het volgende. “Ik heb sinds het proces voor de 
Hoge Raad op 12 april 1723 geen vleselijke conversatie meer 
met Maria Soet gehad. Ik kan wegens de natuurwetten on-
mogelijk de vader van het kind zijn. Maria moet zich door een 
ander hebben laten bezwangeren om vervolgens het kind aan 
mij toe te smeren om meer kracht bij te zetten aan de vorige 
processen. Ik weiger dus de kraamkosten en alimentatie te 
betalen”. 
De Magistraat verklaarde zich niet ontvankelijk voor de eis, 
overigens zonder opgaaf van reden.

In de volgende akte van 4 december 1724, deelt Cornelis Swa-
nenburg mede dat hij op 20 november een ontmoeting heeft 
gehad met Gerrit Pijper, waarin deze voorstelde om tot een 
vergelijk te komen over de kosten van de bevallingen en de 
alimentatie. Swanenburg stelde dat Pijper probeerde de uit-
spraak van de Magistraat anders te interpreteren en dat hij 
(Cornelis) dat heeft geweigerd over te nemen.13  

Een slepende affaire

Na anderhalf jaar stelde Cornelis Swanenburg op 24 juli 1726 
weer een geschrift op, waarin wordt gerefereerd aan de bei-
de uitspraken van het stadsgerecht en geconstateerd wordt 
dat de alimentatie nog steeds niet wordt voldaan.14 Hillegonda 
verklaarde: “Catharina van Nieuwenhuijsen en Maria Ketelaar 
hebben hun tuin verkocht en gereed geld ontvangen dus moe-
ten zij toch in staat worden geacht om te betalen”. Kennelijk 
hebben zij zich voorheen beroepen op onvermogendheid. Aan 
de Magistraat wordt gevraagd om de gerechtelijke uitspraken 
te doen uitvoeren. Deze vraagt aan het College van Huwelijks-
commissarissen de partijen te horen en advies uit te brengen. 
Op 1 oktober 1726 wordt dan besloten “dat in deze zaak niet 
getreden kan worden”… Kennelijk wilden de heren van de Ma-
gistraat wederom hun vingers niet aan deze affaire branden.

Het is dan langere tijd stil want pas tien jaren later, op 21 april 
1733, verschijnen Marcus Abrahamsz Taalman, oom van Ma-
ria Soet, manufacturier en apotheker te Gouda, diens vrouw 
Sara Jacobsdr Duval en Abraham Boudewijnsz Soet, broer van 
Maria en commandeur ter zee, voor notaris Cornelis Swanen-
burg.15 Zij lieten hem de volgende getuigenis opschrijven van 
een gebeurtenis die tien jaren geleden heeft plaatsgevonden. 
“Tijdens de procedure in geval van trouwen en alimentatie ont-
ving Maria’s moeder Hillegonda van Martinus Lambregts eind 
april 1723 een brief waarin hij mededeelde de hele procedure 
te willen staken om deze familiezaak niet voor de hele wereld 
op straat te gooien. Hij beloofde als luitenant ter zee om niet 
te gaan varen voordat hij met Maria zou zijn getrouwd. Hij ver-
zocht bij hen thuis ontvangen te mogen worden. Hillegonda 
antwoordde per brief dat zij de procedure was begonnen door 
zijn vele vertragingen en uitvluchten alsmede het niet nako-
men van trouwbeloften. Hij had als een man van eer zijn woor-
den moeten nakomen en zij kon nu niet meer van de procedure 
afzien. Daarop is Catharina van Nieuwenhuijsen dezelfde za-
terdag, des avonds om half negen, ten huize van Hillegonda 

Doopakte van Boudewijn Lambregts, Gouda St. Jan, 10 mei 1724
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verschenen om haar te spreken en om het kind van haar zoon 
Martinus te mogen zien.”

En verder: “Het kind is door Sara Duval gehaald en in de armen 
van Catharina gelegd waarop deze de jongen vriendelijk heeft 
toegesproken en bejegend, ja zelfs gekust. Ze verklaarde dat 
ze nu met het huwelijk kon instemmen maar dat het nog wel 
drie tot vier weken kon duren alvorens het huwelijk gesloten 
zou kunnen worden. Zij zei te hopen dat Maria als haar toekom-
stige schoondochter haar net zo zou behandelen als zij haar 
eigen schoonmoeder behandelde”. Maria gaf toen zuinigjes 
ten antwoord: “dat zij haar plicht zou doen”. Vervolgens vroeg 
Catharina aan Hillegonda of haar zoon Martinus nog dezelfde 
avond ook in huis mocht komen om zijn zoon te zien. Dat werd 
goed gevonden. Toen Catharina echter weer wilde vertrekken, 
zei ze dat de plechtigheid wel drie maanden op zich zou kun-
nen laten wachten. Hillegonda vroeg toen verwonderd waar-
om nu ineens drie maanden terwijl het zoëven nog drie weken 
was. Catharina vroeg het uitstel omdat ze haar adviseurs nog 
moest raadplegen. Martinus verscheen zelf later op de avond 
en heeft enige tijd met Maria in afzondering mogen spreken.”
Marcus Taalman en Abraham Soet verklaren tenslotte in dit 
document dat zij de volgende dag naar hun advocaat Zoutman 
aan de Reeuwijkse Brug zijn gegaan om over het gebeurde 
advies in te winnen. Deze advocaat adviseerde om Martinus 
het uitstel te gunnen mits zij de instemming met het huwelijk 
“op de rolle souden declareren”. Aldus brachten zij deze bood-
schap aan Martinus over.
In dit document van 1733 wordt niet aangegeven waarom het 
na ruim tien jaren pas werd opgesteld maar aangenomen 
mag worden dat het als bewijs moest dienen voor de gegeven 
trouwbeloften teneinde Martinus alsnog tot een huwelijk te 
dwingen. En merkwaardig genoeg wordt ook niet duidelijk ge-
maakt waarom het huwelijk in de periode 1723-1733 nog steeds 
niet tot stand is gekomen. Wel mag worden aangenomen dat 
de strijd al zo lang voortduurde omdat het in die strenge perio-
de een erekwestie was.

Nader onderzoek van het geslacht Lambregts

De gebeurtenissen werden aanleiding om de achtergrond van 
Martinus zelf eens nader onder de loep te nemen. Volgens de 

akte van ondertrouw van juni 1720 in het register van de Wa-
lekerk te Amsterdam gaf Martinus op 28 jaar oud te zijn. Drie 
jaren later, in april 1723, gaf zijn moeder nog steeds aan dat zij 
met het huwelijk van haar zoon diende in te stemmen. In dat 
geval zou hij in 1720 jonger dan 28 jaar moeten zijn geweest. 
Wie moeten we nu geloven: de moeder of de zoon of geen van 
beiden? Volgen we Martinus zelf dan moet hij geboren zijn tus-
sen juli 1691 en juli 1692. In de registers van geen enkele pro-
testantse gemeente in Amsterdam of Gouda komt zijn doop 
voor. Zou de naam Martinus soms wijzen op een katholieke 
achtergrond? 
Voor de helderheid worden de vier generaties nader onder-
scheiden als volgt:

I  Martinus de goudsmid, gehuwd met Maria Ketelaer

II   Martinus de kapitein ter zee, gehuwd met Catharina van 
Nieuwenhuijsen

III   Martinus, de geliefde van Maria Soet, verder genoemd 
senior

IV  Martinus, uit deze relatie, verder vermeld als junior.

I  Martinus, de goudsmid, en Maria Ketelaer
De familienaam Lambregts in diverse spellingsvarianten 
komt nog niet voor in de Goudse registers van de 200ste pen-
ning in 1653 en van het klapgeld in 1654. Zijn vestiging als 
goudwerker is niet in het register van besluiten van het Col-
lege van Burgemeesters vermeld. Maar hij komt wel voor in 
het register van het familiegeld in 1674, wonende buiten de 
stadswallen: “Martijnis Lamberts, goudsmit, 2 kinderen, geen 
werk hebbende, onvermogend.”17 Hij hoefde daarom de belas-
ting niet te betalen. Zij hadden dus in 1674 twee kinderen die 
niet in Gouda gedoopt blijken te zijn. Op 21 oktober 1677 lieten 
Martinus Lambers, goudsmid, en een niet genoemde moeder 
hun dochter Maria dopen in de RK-parochie Jean Baptist (Jo-
hannes de Doper) met als meter Maria Joris. En in mei 1683 de 
volgende dochter Maria, nu met Martinus Lambris en Maria 
Ketelaer als ouders en Anna Joris als meter. Maar geen doop 
van Martinus, de latere zeeofficier!

Hun huwelijksakte werd niet in de kerkregisters te Gouda 
aangetroffen. Zij zijn in Rotterdam in ondertrouw gegaan op 
29 december 1669 en op 12 januari 1670 getrouwd in Delfsha-
ven.19 En tot verbazing Nederduits gereformeerd! Hij heet dan 
Martin Lambregts, afkomstig van Chauny (er staat Sehonie in 
de akte) in Picardië in Noord-Frankrijk en wonende in Rotter-
dam. Maria heet Maijcke Ketelaer en is dochter van de Rot-
terdamse goudsmid Andries Jansz Ketelaer en Yda Willemsdr 
van Dijck. Een raadsel is nog waarom zij in Delfshaven ge-
trouwd zijn terwijl beiden in Rotterdam woonden en Maeijke 
er geboren en Remonstrants gedoopt is. Het huwelijk is het 
enige spoor van Martinus en Maria in Rotterdam. De in 1674 
vermelde twee kinderen moeten zij elders gekregen hebben. 
Martinus Lambrechtsz staat vermeld als “goutwercker” en 

De Westgouwe rechts met het woonhuis en de herberg van  
Hillegonda Taalman en Maria Soet16
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bestuurder van het gilde van zilver- en goudsmeden in 1674, 
1677, 1686, 1699 en van 1707 tot 1713. In 1685 koopt Martinus 
Lambris, goudsmid, het pand met smederij “De Wijtas” aan de 
Markt, tegen de Kerksteeg.20 Blijkbaar gaat het hem nu een 
stuk beter dan in 1674. Heeft hij wellicht op een andere plaats 
zijn geld verdiend?

Er is een periode aanwijsbaar waarin er geen sporen van het 
gezin zijn te vinden: tussen 1677 en 1683, de dopen van de 
twee dochters Maria. Jammer genoeg zijn ze niet als ingeko-
men of vertrekkende personen geregistreerd. Op 5 decem-
ber 1704 verscheen monsieur Martinus Lambregtsz, goud-
smid in Gouda, voor notaris Andries Timmer in verband met 
een borgstelling voor een bedrag van 1000 carolusguldens 
ten behoeve van Cornelis van der Beets, klerk ter Admiraliteit 
te Rotterdam, en diens echtgenote Alida Maria Lambregts.21 
Aanleiding is het overlijden van Lambregt Lambregtsz in Rot-
terdam, die een zoon Adriaan heeft waarover Cornelis van der 
Beets en Martinus, de goudsmid, voogden zijn. Tevens is ver-
meld dat Alida en Lambregt kinderen en erfgenamen zijn van 
Martinus, de goudsmid. Van deze Lambregt is alleen zijn over-
lijden in Rotterdam geregistreerd, geen huwelijk, geen doop 
van kinderen. Hij woonde aan het Haringvliet en was commies 
bij de recherche van de Admiraliteit Rotterdam. Hij is volgens 
de aantekening in de akte vervoerd naar Vianen om daar in de 
kerk te worden begraven. Blijkbaar is daar een familiegraf...

Cornelis van der Beets en Alida Lambregts blijken te Rot-
terdam Nederduits gereformeerd te zijn getrouwd op 15 juni 
1701. Uit deze akte blijkt dat Cornelis is geboren in ’s-Graven-
hage en Alida in Vianen. Aangenomen mag nu worden dat zoon 
Lambregt ook in Vianen is geboren tussen 1670 en 1674. De 
registratie van dopen en trouwen van de RK-kerk in Vianen is 
pas in 1695 begonnen en toen was het gezin daar al niet meer 
woonachtig. De registratie in de Nederduits gereformeerde 
gemeente heeft vanaf 1664 plaatsgevonden maar ook daar 
geen kinderen Lambregts. Ook werden zij helaas niet als in-
gekomen parochianen van de Jean Baptist in Gouda geregis-
treerd. Lambregt en Alida zullen de twee kinderen geweest 
zijn die in 1674 in de akte van het familiegeld werden geteld. 

Vermeldenswaard is nog de volgende gebeurtenis betreffen-
de een belediging aan het adres van Martinus. Op 11 mei 1712 

treedt Martinus Lambrits, zilversmid, op als eiser met als 
gedaagde Petronella van Diemen, vrouw van Jacobus van der 
Cloes.22 “Gedaagde heeft aan Martinus een zilveren beugel 
gebracht om daarin twee zilveren pennetjes door hem te la-
ten maken i.p.v. de oude. Nadat hij de pennetjes in de beugel 
had gemaakt, heeft hij de beugel ten huize van haar gezonden. 

Het woonhuis en zilversmederij “De Wijtas”, anno 1900, rechts van de steeg

 Doopakte van Maria Lambris, Gouda, parochie Jean Baptist, mei 168318
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Zij is toen met de beugel bij hem gekomen en heeft gezegd dat 
er een loot zilver van de beugel af was en deze minder woog. 
Eiser eist dat gedaagde zal worden veroordeeld de lastering 
te repareren, etc.” 
Vonnis: “Veroordelen de gedaagde de gedane lastering te re-
pareren, mits bekennende voor de politiemeesters dat zij de 
woorden van dat er een loot minder aan de beugel zou zijn ten 
onrechte en tegen de waarheid heeft uitgesproken en hem 
eiser te erkennen voor een eerlijk man. Veroordelen haar een 
somma van ƒ 3.3.- te betalen ten behoeve van de armen en 
veroordelen haar mede in de kosten. De gedaagde heeft het 
bovenstaande vonnis voldaan.”

Martinus, de goudsmid, is begraven in Gouda op 29 november 
1714 als “Martinus Lambrits den ouden, Botermarkt, 3 gld.” De 
Botermarkt is een andere naam voor het deel van de Markt 
waar hij woonde in het pand “De Wijtas”. 

II   Martinus, de zeeofficier, en Catharina Fransdr 
van Nieuwenhuijsen

Uitgaande van de leeftijd van zijn zoon Martinus senior moet 
vader Martinus, de zeeofficier, rond 1697 met Catharina van 
Nieuwenhuijsen getrouwd zijn. Waar dat gebeurde, is nog 
niet bekend. Catharina stamt uit een geslacht van Haarlemse 
brouwers, tevens stadsbestuurders. De doop van hun zoon 
Martinus, ca 1699, is in geen enkel register van de Goudse ker-
ken te vinden, ook niet in Haarlem of Amsterdam. Het is ove-
rigens niet vreemd dat de ondertrouw van Martinus, de zee-
officier, met zijn protestantse Catharina van Nieuwenhuijsen 
niet in de parochie Jean Baptist werd geregistreerd want de 
Rooms-katholieken mochten geen trouwdiensten houden. Er 
werden destijds door de Doopsgezinden, Lutheranen en Re-
monstranten wel tersluiks registers bijgehouden maar door 
deze RK-parochie blijkbaar niet. Wel mochten zij huwen voor 
de Schepenen (stadstrouw) maar een vermelding van hun on-
dertrouw komt ook daarin in Gouda niet voor.

Een Martinus Lambregts en ene Lijsbeth N.N. laten een Maria, in 
de RK Jean Baptist in Gouda dopen. De vermelding “spuria” (on-
echt) wijst er op dat deze Martinus en Lijsbeth niet gehuwd wa-
ren. Bij de moeder Lijsbeth staat “acath” (niet katholiek) aange-
geven. Welke Martinus heeft nu deze scheve schaats gereden: 
de goudsmid, toen rond 60 jaar oud, of de zeeofficier? Het is wel 

erg onwaarschijnlijk dat er nog een andere Martinus Lambregts 
in het spel was. Er is in de diverse bronnen in Gouda geen enke-
le aanwijzing aangetroffen over deze Lijsbeth n.n. Het meest 
waarschijnlijk is dat het Martinus, de zeeofficier, is geweest. 

In oktober 1703 laat Catharina Nieuwenhuijsen, deze keer zon-
der het voorvoegsel “van”, zich als lidmaat van de Hervormde 
gemeente St. Jan inschrijven, “als huijsvrouw van Martinus 
Lamberts”, weliswaar met attestatie maar, jammer genoeg, 
zonder vermelding van herkomst en van meegekomen kinde-
ren.24 Dat is dus zeven maanden na de doop in 1703 van Maria 
Lambregts. Haar echtgenoot Martinus, de zeeofficier, werd 
zelf niet ingeschreven want hij was als zoon van Martinus, de 
goudsmid, al inwoner van Gouda en parochiaan in de St Jean 
Baptist. Hij is ook nooit uitgeschreven want zoals eerder ge-
meld hield de parochie geen register van inkomende en uit-
gaande parochianen bij. 

In mei 1704 is Marthinus Lambrechts, herkomst Gouda, als 
adelborst aan boord van het schip “Huis Overrijp” voor de ka-
mer Rotterdam van de VOC naar Batavia gevaren.25 Dit zal 
Martinus, de zeeofficier en latere kapitein, geweest zijn. Hij zal 
als adelborst ongeveer 25 jaar oud geweest zijn. Die reis naar 
Batavia duurde ruim acht maanden want hij kwam met het 
schip daar aan op 19 januari 1705. Als hij meteen weer terug kon, 
is hij tenminste 16 maanden van huis geweest. Vreemd dat er 
geen terugreis van hem is te vinden in de archieven van de VOC.

Op 14 augustus 1707 werd weer een dochter Maria van Mar-
tinus Lambregts in de parochie gedoopt. Nu is dit kind “echt”. 
Catharina is als moeder genoemd zonder haar familienaam 
en Maria Ketelaer als getuige.26 Het kan bijna niet anders dan 
dat schoonmoeder Maria Ketelaer de drijvende kracht achter 
deze katholieke doop is geweest net zoals zij dat ook was als 
-latere- tegenstandster van het huwelijk van Martinus senior 
met de hervormde Maria Soet! Wel vermeld werd dat de moe-
der Catharina “acatholiek” was. Op 3 november 1707 is een niet 
nader benoemd kind van Martinus Lambregts, wonende op de 
Markt, begraven voor 3 guldens.27 Dit kan geen kind meer zijn 
van Martinus, de goudsmid, want die waren intussen volwas-
sen. Het kan van Martinus, de zeeofficier, geweest zijn. Maar 
welk kind? Op 19 januari 1710 werd een dood geboren kind van 
M. Lambrits begraven.28 Helaas werd de naam van de moeder 
niet vermeld in het register van de gaarders. Het kan een kind 
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van Martinus, de zeeofficier, en Catharina van Nieuwenhuijsen 
geweest zijn maar mogelijk ook van een andere Martinus Lam-
bregts en Lijsbeth N.N. 

Alsof de puzzel nog niet moeilijk genoeg is, komen nog de 
volgende gegevens op tafel. In 1712 is ene Martinus Lambrits 
poorter geworden van Gouda, zonder vermelding van zijn be-
roep. Opvallend is de spelling Lambris die bij zijn vader al re-
gelmatig is voorgekomen. Hij is “geboortig van Nieuw Jork”! 
Martinus, de goudsmid, was afkomstig van Picardië en is dan 
bovendien te oud om nog poorter te worden van de stad. En 
Martinus, de geliefde van Maria Soet, is ook onwaarschijnlijk 
omdat hij nog te jong was voor poorter. Het moet Martinus, 
de zeeofficier, geweest zijn die blijkbaar voortaan aan de wal 
wilde blijven. Maar dan zou zijn vader, de goudsmid, met Maria 
Ketelaar in New York moeten zijn geweest waar hun zoon Mar-
tinus geboren moet zijn rond 1678. 

En dat kan dus gebeurd zijn in de eerder aangegeven periode 
dat van hen geen registraties in Gouda hebben plaatsgevon-
den! Het is hierdoor onwaarschijnlijk dat sprake is geweest 
van de andere Martinus Lambregts. En dan ook van een ande-
re die met zijn vriendin Lijsbeth n.n. het kind Maria heeft laten 
dopen in 1703. Het moet Martinus, de zeeofficier geweest zijn 
die in 1703 de scheve schaats in Gouda gereden heeft toen zijn 
vrouw Catharina Nieuwenhuijsen nog niet in Gouda woonde! 
Martinus, de zeeofficier, is op 19 maart 1714 in Gouda begra-
ven als: “Martinus Lambrits de jonge, op de Botermarkt, 3 
gld.”29 Dus een half jaar eerder dan zijn vader. En hij woonde 
kennelijk bij zijn ouders in. In 1715 woonde nog steeds “Maria 
Ketelaer, weduwe van Martinus Lambregts aen de Merckt”.30 
Van Catharina van Nieuwenhuijsen is geen vermelding elders 
in Gouda gevonden. Dat wijst er op dat zij inderdaad bij haar 
schoonmoeder inwoonde. En dat zal later nog blijken.

III Martinus Lambregts senior en Maria Soet

Het is uit het voorgaande wel duidelijk geworden dat de re-
ligie in de gehele affaire een belangrijke rol heeft gespeeld. 
Maria Ketelaer slaagde er in om de kinderen van haar zoon 
Martinus, de zeeofficier, en Catharina van Nieuwenhuijsen wel 
Rooms-katholiek te laten dopen terwijl Catharina protestant 
was. Maar weer een huwelijk, nu van haar kleinzoon met de 
protestantse Maria Soet, die haar kinderen hervormd wilde 
laten dopen, dat ging toch kennelijk te ver. Maar er blijkt nog 
een kind van Martinus senior te zijn gedoopt.

Het stel woonde “op den Raam”. Een huwelijksakte is niet aan-
getroffen. Er is geen aanwijzing gegeven dat het een onecht 
kind is en daar was men in de kerkgemeenten erg precies in! 
Het spoor van Hendrijntje volgend, blijkt dat zij als Hendrina en 
jongedochter (!) trouwde in 1733 in de Hervormde St. Jan met 
Teunis Verhegge, weduwnaar van Marrigje van Rijk. Zij was dus 
ongehuwd toen zij Martina in 1720 kreeg! Het lijkt ook nu weer 
onwaarschijnlijk dat er nog een andere Martinus Lambregts 
in het spel was. Hij, zijn moeder en grootmoeder hebben kans 
gezien om in alle documenten het bestaan van deze eerdere 
relatie en de daaruit voortgesproten dochter te verzwijgen! 
Maar het kan voor de dames wel een zwaarwegende reden zijn 
geweest om het huwelijk met Maria Soet te dwarsbomen om-
dat deze affaire van hem reeds aan de orde was. Later zal deze 
Martina als zijn dochter van zich laten horen! 

Op 5 maart 1735 diende Martinus Lambregts senior een rekest in 
bij de Magistraat van Gouda.32 Hij is dan inmiddels zelf kapitein 
ter zee bij de Admiraliteit te Amsterdam geworden net als zijn 
vader was maar voor de duidelijkheid blijft hij junior genoemd 
worden. Hij meldde daarin: ”Mijn grootmoeder, Maria Ketelaer, 
heeft al jaren een huis op de hoek van het Marktveld en de Kerk-
straat. Achter het huis werd ook al vele jaren zilversmederij 
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uitgeoefend door mijn moeder, Catharina van Nieuwenhuijsen, 
maar zij is daar nu mee gestopt. Ik wil het pand verkopen en heb 
al een koper voor de prijs van 3150 guldens. Mijn grootmoeder is 
85 jaar oud en verzwakt van zinnen en geheugen. Ik verzoek de 
Magistraat om haar huis te mogen verkopen om de opbrengst 
te kunnen gebruiken ten nutte van de verzorging van mijn groot-
moeder.” Verrassend is het dat zijn moeder het vak van edelsmid 
heeft voortgezet. Dit verzoek werd dezelfde dag ingewilligd 
door de burgemeester Vincent van Eijk. Maria Ketelaer was zelf 
al een dochter van een goudsmid, trouwde met Martinus, de 
goudsmid, en haar schoondochter Catharina zette de zaak voort.

Maria Soet heeft na 16 jaren dan toch haar “geliefde” Martinus 
Lambregts tot echtgenoot gekregen op 5 januari 1738, op last 
van de Hoge Raad te Den Haag.33 Daartoe is zij reeds in 1732 
een procedure begonnen waarin wederom ook de wederzijdse 
moeders hun rol hebben meegespeeld.

Op 26 september 1739 verscheen Maria Soet, nu voor het 
eerst als echtgenote van Martinus Lambregts senior, weer 
voor notaris Cornelis Swanenburg.34 Zij verklaarde de procu-
reur Willem Hoijer te machtigen alles te doen in de zaak die 
bij de Hoge Raad in behandeling is. In dit document wordt niet 
vermeld wat er aan de hand was. Maar uit een document van 15 
juli 1741 wordt duidelijk door de Hoge Raad uitgesproken dat 
Martinus Lambregts senior zijn echtgenote Maria Soet en zijn 
zoon Martinus als volwaardige erfgenamen dient te beschou-
wen.35 Maria is kennelijk beducht voor de escapades van haar 
“echtgenoot” en terecht zoals nog zal blijken.

Martinus jr heeft als kapitein onder meer gevaren voor de VOC 
op het schip “Hartecamp”van april 1740 tot april 1741 en op d’A-
rend van maart 1742 tot januari 1743, beide keren in de Spaanse 
zee en voor de kust van Marokko.36 Volgens de scheepsjourna-
len heeft hij daar heel wat meegemaakt. Een jaar later is Mar-
tinus senior in Gouda overleden op 23 februari en begraven op 
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27 februari 1744: “Martinus Lambregts, capteijn ter zee, Oost-
haven, 30 gld.” De 30 guldens impost was het gebruikelijke be-
drag voor vermogende burgers.

Maria komt onmiddellijk in actie en laat nog op dezelfde dag, 
zondag de 23ste februari, een akte opmaken door notaris Cor-
nelis Swanenburg waarin ze wordt genoteerd als weduwe van 
Martinus senior.38 Zij overhandigde de notaris een papier, ge-
sloten met een nog volkomen gaaf zegel van notaris Adriaan 
de Kedts. Na opening las de notaris de tekst voor. “Op 14 april 
1722 verscheen voor mij de heer Martinus Lambregts, luite-
nant ter zee, om zijn testament op te maken”. Het testament 
zelf was opgevouwen en met drie ongeschonden lakzegels 
gesloten en door Martinus zelf geschreven. De notaris maak-
te dit vervolgens open en las toen het volgende voor: “Aan 
degenen die dit lezen verklaar ik, oprecht in het besef dat ik 
vaak ter zee ben en de broosheid des levens ken, bij mijn volle 
verstand en uit eigen vrije wil handelend, tot mijn enige erfge-
naam mijn zoon Martinus, verwekt bij Maria Soet. Haar heb 
ik in mijn minderjarigheid trouwbelofte gedaan, zij is door mij 
van hem bezwangerd geworden en die trouwbelofte vernieuw 
ik bij deze in meerderjarigheid met kracht. Alles nochtans met 
dien verstande dat als mijn grootmoeder Maria Ketelaar voor 
mij is komen te sterven, mijn moeder Catharina van Nieuwen-
huijsen in het bezit van al mijn goederen mag blijven zolang zij 
leeft en zulks onder de voorwaarde dat zij het bezit vermeer-
deren zal”. 

Hij gaat verder met: “Ik verzoek op de tederste en onderda-

nigste wijze mijn grootmoeder en mijn moeder om mijn zoon 
te erkennen en na mijn dood (indien ik vóór hen zou komen te 
overlijden) hem in mijn plaats te laten erven. Waarmede ik 
meen voldaan te hebben aan de plicht van een dankbare zoon 
enerzijds en die van liefhebbende vader anderzijds, wensende 
dat alles in vrede, vriendschap en liefde zal toegaan, begeren-
de dat mijn moeder gedurende het bezit van mijn goederen 
mijn zoon naar vermogen zal onderhouden ten behoeve van 
zijn opvoeding. Indien mijn zoon echter vóór mij zal komen te 
overlijden, benoem ik zijn moeder Maria Soet als universele 
erfgenaam (als zulks wel aan mij verdiend hebbende) onder 
hetzelfde verband als eerder aangegeven bij mijn zoon als erf-
genaam. In het geval mijn zoon vóór zijn 14de jaar zal komen te 
overlijden, zal Maria Soet de erfgename van mijn zoon zijn. Zo-
lang Maria Soet ongetrouwd mocht blijven en mijn zoon meer-
derjarig is geworden, zal hij recht hebben op éénderde part en 
zal tweederde part moeten blijven staan tot onderhoud van 
zijn moeder. In het geval beiden eerder komen te overlijden 
dan ik, bepaal ik dat mijn moeder Catharina van Nieuwenhuij-
sen de universele erfgename is geworden.
Tenslotte bepaal ik als mijn uiterste wille dat geen weeskamer 
of andere institutie dan ook zich mag bemoeien met de situa-
tie rond mijn zoon en wijs ik tot voogd enz.” Duidelijk is uit deze 
verklaring dat hij de vader van de kinderen Maria en Martinus 
is en in 1722 zelf wel met Maria wilde trouwen.

Vermeldenswaard is nog dat deze akte van 1744 door de ge-
tuigen Leendert Evertsz Swanenburg en Willem Evertsz 
Swanenburg, door Maria Soet zelf en de notaris Cornelis 

Handtekeningen onder de notariële akte d.d. 23 februari 1744
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Reijeniersz Swanenburg werd ondertekend. Leendert is de 
latere echtgenoot van Maria Soet. Zo werd deze informatie 
niet aan vreemde getuigen toevertrouwd. Het was een poging 
om alles binnen de families Swanenburg en Soet te houden. De 
broer van Maria Soet, de kapitein ter zee Abraham Soet, was 
gehuwd met Maria Evertsdr Swanenburg, zuster van Leendert 
en Willem. Cornelis, de notaris, was een neef want de vaders 
Reijenier en Evert waren broers. De prangende vraag is hoe en 
wanneer Maria in het bezit van dit testament is gekomen. Dui-
delijk is dat zij het klaar had liggen… 

IV Martinus junior 

Nog geen maand later, op 20 maart 1744, laat zoon Martinus 
junior, zelf intussen luitenant ter zee, een testament opmaken 
door notaris Cornelis Swanenburg.39 Met het oog op het 
verkrijgen van zijn erfdeel wil hij nu reeds bereiken dat via hem 
niets meer bij de families van zijn vaders kant, Lambregts en 
van Nieuwenhuijsen, terecht kan komen. Er valt te lezen: “als hij 
(Martinus, de luitenant ter zee) zal komen te overlijden zonder 
te huwen en kinderen te krijgen, vermaakt hij alles aan zijn 
moeder Maria Soet. Indien zij voor hem zal komen te overlijden 
is zijn grootmoeder Hillegonda Taalman de erfgename. Is 
ook zij dan reeds overleden, dan zijn oom Abraham Soet en 
peettante Catharina Soet voor gelijke porties erfgenamen. Bij 
overlijden van één van hen gaat alles naar de langstlevende.”
 
Een dag later laat Martinus junior een verrassende akte opma-
ken, nu door notaris Arend de Zeeuw.40 Hij toont de notaris een 
brief van 11 maart 1744 van een niet nader vermelde persoon 
die beweert wettige erfgenaam te zijn van wijlen kapitein Mar-
tinus (senior). De notaris gebruikt in de akte als naam “Venia 
Aetatis”. Dat is een leeftijdsverklaring voor iemand die nog 
niet meerderjarig is maar als meerderjarige in een bepaalde 
situatie beschouwd mag worden. In de context van deze akte 
lijkt het er meer op dat de notaris de term hanteerde om de 
naam van de briefschrijver niet te hoeven noemen bij wijze 
van alias. Het kan niemand anders zijn geweest dan Martina 
Lambregts, de stil gehouden dochter van Martinus senior en 
Hendrina van Noorduijnen. Helaas is van deze brief geen ko-
pie bij de akte aanwezig. Wegens zijn op handen zijnde “uitlan-
digheid op zee” machtigt Martinus junior met deze akte zijn 
moeder Maria Soet en notaris Cornelis Swanenburg “om alles 
te doen wat in hun vermogen ligt om zijn deel van de erfenis 
van zijn vader veilig te stellen. En dat in goed overleg met de 
beide executeurs Mr. Pieter van Heuven, schepen en Adriaan 
van der Does, oud-schepen van Gouda”. Hoe kan Martinus juni-
or deze namen weten want in het testament van 1722 van zijn 
vader werden geheel andere executeurs vermeld. Dat lijkt een 
raadsel maar dertien dagen later komt de aap al uit de mouw.

Op 24 maart 1744 laat Martinus junior door notaris Cornelis 
Swanenburg een akte opmaken41 Zijn vader blijkt een tweede 
testament te hebben laten maken waar hij en zijn moeder Ma-
ria Soet niets van wisten. De neef van zijn vader, Mr. Ludolph 

van Nieuwenhuijsen, oud-schepen van Haarlem en mede-exe-
cuteur van het testament in 1722, komt in beeld. Volgens Mar-
tinus heeft Ludolph hem verklaard af te zien van alle rechten 
op zijn deel van de erfenis in dit tweede testament ten gunste 
van Martinus! Als tegenprestatie behoeft Martinus alleen de 
eventuele kosten aan zijn neef als executeur te vergoeden. 
Moeder Maria Soet staat garant voor haar zoon. 

Vader Martinus senior liet dat testament inderdaad opstellen: 
door notaris Hendrik van Heuven te Gouda op 12 april 1738, en-
kele maanden na zijn gedwongen huwelijk met Maria Soet.42 In 
dit 19 bladzijden tellende document met boedelbeschrijving 
herriep Martinus senior het testament van 1722. ”Ik bedeel 
aan mijn zoon Martinus zijn legitieme portie nog steeds, maar 
nu dan wel met aftrek van een aantal forse legaten aan mijn 
moeder Catharina en aan mijn nichten van der Beets in Rot-
terdam en mijn neven van Nieuwenhuijsen in Haarlem. Boven-
dien vermaak ik nog een deel van mijn boedel aan een vriend 
en zeeman, namelijk alle zaken die met het varen te maken 
hebben, zoals globes, zeekaarten, instrumenten, e.d.” Zijn zoon 
Martinus was toen 16 jaar oud en nog geen marineofficier en 
zijn grootmoeder Maria Ketelaer was in april 1737 overleden. 
Verder vermaak ik aan mijn dienstmeid het beddengoed, bed-
steegordijnen, linnengoed, een spiegel en een tafel. Tot execu-
teurs van het testament wijs ik aan: de heren Mr. Pieter van 
Heuven en Adriaan van der Does.

Ja hoor, Martinus junior wist dus al eerder van dit testament 
want hij kende immers de namen van de beide executeurs en 
-als hij de waarheid spreekt- heeft hij reeds contact gehad 
met de neef van zijn vader in Haarlem. Zijn vader Martinus se-
nior is dus volledig omgeslagen sinds 1722. Duidelijk is dat hij 
de gerechtelijke uitspraak van de Hoge Raad uit 1741 aan zijn 
zeelaars heeft gelapt want hij heeft zijn testament niet laten 
herzien. Kennelijk zat het gedwongen huwelijk hem erg hoog 
en is dit zijn reactie daarop geweest. Maar dat is nog niet alles! 
Bijna een maand later moet Cornelis Swanenburg op 18 april 
1744 alweer een akte opstellen voor Martinus junior, nu om 
Willem Hoijer, de procureur bij de Hove van Holland, mandaat 
te verlenen om alles te doen voor Martinus wat in zijn vermo-
gen ligt.43 Hij laat wederom de brief noemen van Venia Aeta-
tis, “woonachtig te Gouda” staat er nu bij vermeld. De actie is 
gericht tegen de twee executeurs van wie Martinus kennelijk 
verwachtte dat zij die onbekende persoon alsnog in aanmer-
king wilden laten komen voor een erfdeel.

Blijkbaar moest Martinus junior weer naar zee want op 5 mei 
1744 verscheen hij met zijn moeder voor notaris Swanen-
burg.44 Dat was nodig om zijn moeder Maria Soet procuratie 
te verlenen om de erfenis in handen te krijgen tijdens zijn “op 
handen zijnde uitlandigheid”. Zij zal de daaraan verbonden 
kosten dragen en Martinus verklaarde de helft van zijn erfenis 
aan zijn moeder toe te kennen. Bijna een jaar later, op 18 maart 
1745, verscheen Maria Soet opnieuw voor notaris Swanen-
burg.45 Nu machtigde ze mr. Gerard van Zelder van Beveren uit 
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Gouda namens haar en haar zoon op te treden in een aantal za-
ken. “Betreffende ten eerste de brief van Venia Aetatis en de 
akte, bijna een jaar eerder gepasseerd voor notaris Arend de 
Zeeuw te Gouda daarover. Ten tweede het verzoek aan de Ma-
gistraat tot uitvoering van diens uitspraak van 10 maart 1745 
op het rekest dat Maria heeft ingediend”. Bovendien bleek uit 
de acte dat Maria gedaagd werd door ene Margaretha Straat-
man, gescheiden vrouw van Jan Blok.

Margaretha Straatman, relatie van  
Martinus Lambregts senior
Inderdaad heeft Maria Soet als lasthebber van haar zoon 
Martinus een rekest ingediend bij de Magistraat waarop op 
10 maart 1745 een uitspraak werd gedaan namens Schout en 
Schepenen door Vincent van Eijk.46 Maria stelde daarin: “dat 
de bekende Goudse procureurs Pijper, Luijt en Laforce niet in 
aanmerking kunnen komen om haar bij te staan in het proces 
dat tegen haar is aangespannen door Margaretha Straatman. 
Pijper heeft haar overleden echtgenoot Martinus senior in 
allerlei procedures bijgestaan, Luijt staat haar tegenpartij 
Straatman bij en Laforce is inmiddels benoemd tot executeur 
van het testament van haar overleden echtgenoot. “Zij vraagt 
toestemming om Mr. Gerard van Zelder van Beveren als haar 
advocaat te mogen inschakelen”. En die toestemming ver-
kreeg Maria, ook in het behartigen van de zaken betreffende 
de nalatenschap van haar echtgenoot Martinus senoir. 

De executie van de nalatenschap van Martinus senior kreeg een 
vervolg met de behandeling op 9 april 1745 van de zaak die Mar-
garetha Straatman tegen Maria Soet had aangespannen voor 
de Hoge Raad te Den Haag.47 Maria deed daar nog een boekje 
open over haar man waaruit bleek hoe de verhouding tussen 
beiden al die jaren is geweest. “Dat hij nooit met haar had willen 
wonen of cohabiteren ofschoon ze geruime tijd getrouwd wa-
ren geweest. En dat hij zijn enige wettige zoon, zijn eigen vlees 
en bloed, op allerlei wijzen getracht heeft te benadelen en te 
verkouten (verkoelen van de relatie) en na het voltrekken van 

het huwelijk zijn zoon nooit als zoon heeft behandeld. Marga-
retha Straatman heeft samen met Martinus senior artikelen 
aan de inboedel onttrokken om haar zoon Martinus in zijn erfe-
nis te benadelen: een obligatie ter waarde van 6000 guldens, 
twee familieportretten, een geschilderd familiewapen en een 
porceleinkast”. Verder zou volgens Maria de dienstmaagd van 
Margaretha Straatman in de nacht van het overlijden van Mar-
tinus senior deze artikelen in opdracht hebben ontvreemd. 
Margaretha bracht daartegen in dat zij de obligatie van hem in 
beheer had gekregen. Over de artikelen werd door haar niets 
gezegd. De Hoge Raad wist er kennelijk geen raad mee en liet 
het allemaal in het midden. Met deze onduidelijkheid werd 
Margaretha Straatman wel het meest gediend.

De vraag rijst in welke relatie Martinus jr. en Margaretha 
Straatman tot elkaar hebben gestaan. Uit de documenten valt 
op te maken dat zij op verschillende adressen woonden. Gelet 
op de levenswandel van Martinus jr. en op de aanspraken die 
Margaretha maakte op de nalatenschap mag toch wel aan-
genomen worden dat zij een relatie met elkaar hadden. Deze 
Margaretha had niet zo’n prettig huwelijk achter de rug. Zij 
was getrouwd te Gouda op 7 maart 1734 met de weduwnaar 
Jan Block. Uit een rekest d.d. 7 september 1734 van Marga-
retha Straatman aan de Magistraat blijkt het volgende.48 “Zij 
was enige maanden getrouwd met Jan Block en heeft zich 
onberoemd gedragen zoals het een eerlijke vrouw betaamt. 
Zij had van hem verwacht dat hij zich als een brave man en 
ordentelijke huisvader zou gedragen. Tot haar uiterste droef-
heid heeft zij moeten ondervinden dat hij haar gepoogd heeft 
te ruïneren en tot armoede te brengen. Ze heeft smaad moe-
ten ondergaan, laster en spot, zelfs verscheidene keren slaag 
en schoppen gekregen. Nu is zij zelfs door hem uit huis gezet. 
Door deze ondragelijke situatie verzocht zij van hem geschei-
den te worden van tafel, bed en inboedel. Mocht Jan Block 
daar niet mee instemmen dan wilde ze graag als curator de 
advocaat Cornelis Swanenburg toegewezen krijgen”. Mr. Vin-
cent van Eijck verordonneerde beide partijen voor het Colle-
ge van Burgemeesteren te verschijnen. Het College besloot 

Passage in notariële akte over “Venia Aetatis” 18 maart 1745
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op 11 september 1734 bij monde van Vincent van Eijck dat de 
scheiding werd voltrokken onder de voorwaarden dat zij geen 
schulden ten opzichte van elkaar mochten overhouden en dat 
de scheiding gepubliceerd moest worden.

Tenslotte is de nalatenschap van Martinus jr. afgewikkeld zo-
als moge blijken uit de afhandeling van het volgende rekest 
van Maria Soet aan de Magistraat.49 Daarin stelde Maria: “dat 
het testament van 1738 ten uitvoer gebracht diende te wor-
den en dat haar zoon Martinus junior had bepaald dat er geen 
boedelveiling mocht plaatsvinden. Dat Margaretha Straat-
man bij voorrang goederen uit de boedel mocht kopen voor 
de getaxeerde waarde en dat haar zoon Martinus junior geen 
extra lasten mocht oplopen aangezien hij toch al een eviden-
te vermindering van zijn portie zou krijgen. Tenslotte plaatste 
ze vraagtekens bij de rol van de twee executeurs van Heuven 
en van der Does”. Huibert van Eijck besloot de beide execu-
teurs te horen die hem vervolgens adviseerden om alle erfge-
namen bij voorrang uit de boedel te laten nemen voor de hun 
toegewezen portie. Zij hadden geen bezwaar tegen de publie-
ke verkoping van het restant van de boedel. Tenslotte wilden 
zij of alsnog geautoriseerd worden als executeurs of gede-
chargeerd. Huibert van Eijck besloot op 15 mei 1745 de beide 
executeurs te authoriseren, bepaalde de voorrangskoop voor 
alleen Margaretha Straatman en ging akkoord met de publie-
ke verkoping. Zou het nu goed zijn verlopen?

Het leven van Maria Soet en Leendert 
Swanenburg
Maria Soet trouwde twee jaren later met de wijnhandelaar 
Leendert Evertsz Swanenburg. Hun huwelijksakte is reeds 
aan het begin van dit verhaal getoond. De ongehuwde Leen-
dert was toen 42 en de weduwe Maria 46 jaar oud. Volgens de 
huwelijksinschrijving in het register van de St. Jan woonden ze 
toen afzonderlijk: Leendert aan de Westhaven en Maria aan 
de Oosthaven. Leendert woonde in het pand nr. 1.50

Kennelijk was Maria moegestreden want Leendert liet op 4 
april 1747 een akte opmaken door notaris Gerard van Zelder 
van Beveren waarmee hij volmacht geeft aan Willem Hoijer, 
de procureur van het Hof van Holland te Den Haag om twee 
processen te vervolgen.52 Ten eerste een oude, nog lopende, 
zaak van kapitein Martinus Lambrechts (senior dus!), de va-
der van zijn stiefzoon Martinus junior, contra Alida, Elisabeth 
en Adriana van der Beets, destijds meerderjarige ongehuwde 
jongedames, wonende te Rotterdam. Niet duidelijk werd ge-
maakt om wat voor zaak het hier ging, maar aangenomen mag 
worden dat het de nalatenschap aan deze drie nichten betrof. 
Ten tweede een zaak van Maria Soet, weduwe van Martinus 
Lambregts en nu echtgenote van Leendert Swanenburg, te-
gen Margaretha Straatman, gescheiden vrouw van Jan Block 
te Gouda. Maria beschuldigde Margaretha ervan met Marti-
nus senior te hebben samengespannen tegen zoon Martinus 
junior door bezittingen te verkopen en die buiten de nalaten-

schap te houden. De afloop van deze zaken is niet bekend. Er 
komen geen documenten te Den Haag en Gouda meer voor 
over deze zaak.

Tenslotte moesten de beide executeurs Pieter van Heuven 
en Adriaan van der Does op 29 november 1747 een akte laten 
opstellen door Gerard van Zelder van Beveren waarmede de 
notaris Willem Laforce werd gemachtigd om de 50ste penning 
te innen van Leendert Evertsz Swanenburg over het nagelaten 
vermogen van 2000 guldens dat door Martinus van zijn vader is 
geërfd.53 Die belasting moest worden afgedragen aan de Ma-
gistraat. De interessante opmerking is in de akte gemaakt dat 
deze belastinginning ook aan de orde is als er nog meer goede-
ren van waarde uit de erfenis tevoorschijn zouden komen.

Gelet op de roerige periode van 1720 tot 1747 zal Maria nu ein-
delijk een rustige tijd hebben genoten. Ze is nog twaalf jaren 
regentes van het tuchthuis te Gouda geweest, van 1755 tot 
1767.54 Maria werd begraven op 6 november 1778 in de St. Jan55 
Leendert Evertse Swanenburg is overleden op 1 maart 178856. 
Hij werd twee dagen later begraven.57

Hoe ging het verder met de vierde generatie 
Martinus en Martina Lambrechts?

Martinus trouwde in 1750 met Maria Wilhelmina van Gimnich 
uit Amsterdam, dochter van Gerrit van Gimnig en Catharina 
Maas. Haar ouders waren aanvankelijk Oud-katholiek maar 
werden Hervormd. 

Uit de opmerking in de kantlijn blijkt dat ook zij toestemming 
kregen om thuis te worden getrouwd, tegen betaling van 25 
guldens aan de Diaconie. Zij kregen een dochter Maria Catha-
rina die in de St. Jan werd gedoopt op 7 november 1751 met haar 
grootmoeder Maria Soet als één van de twee doopgetuigen.59 
Van deze zeeofficier Martinus zijn geen reizen voor de VOC 
bekend omdat hij niet aan boord van die schepen is geweest 
als escorte of aan boord van marineschepen die de convooien 

Westhaven (links) en Oosthaven (rechts) anno 1750, 
ingekleurde gravure van P.B. Probst 51
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van de VOC hebben begeleid. Dat hebben zijn vader en groot-
vader wel gedaan. Wat wel van hem gezegd kan worden is dat 
hij te Gouda een behoorlijk bezit aan onroerend goed heeft 
vergaard in de jaren 1753 tot 1764: een huis met azijnmakerij, 
een oofttuin, nog een huis en een huis met pakhuizen voor een 
totale waarde van 10.500 guldens. Martinus werd begraven op 
23 december 1776.60 

Zijn ongehuwde dochter en enig kind Maria Catharina liet eind 
1778 een testament opmaken door de notaris Allard Pierson 
waarin zij haar vermogen van 15.000 guldens vermaakte aan 
enige erfgename Elisabeth Priem. Blijkbaar een vriendin. Ma-
ria was toen wellicht al ziek want ze werd begraven op 4 ok-
tober 1779, slechts 28 jaar oud. Van haar moeder Maria van 
Gimnich is in Gouda geen spoor meer gevonden. Aangenomen 
moet worden dat zij Gouda verlaten heeft en elders - eerder 
dan haar dochter - is overleden. 

Martina Lambregts, de “Venia Aetatis”, trouwde op 28 juli 1744 
met weduwnaar Jan Paulusz Brenkman in de Remonstrantse 
gemeente.61 Zij kregen vier kinderen, allen remonstrants ge-
doopt. Zij is begraven op 22 oktober 1788 te Gouda62. En Jan op 
9 april 1781 te Gouda. Voor beiden werd 3 guldens impost be-
taald. Zij woonden “aan de Sak”. Gelet op deze gegevens heeft 
zij blijkbaar niets van haar natuurlijke vader Martinus senior 
geërfd.

Met dank aan de heer Gerard Maatje, historicus te Reeuwijk, 
voor zijn speurwerk in de gerechtelijke archieven van Den 
Haag en het archief van de Magistraat te Gouda.

Bijlage: Parenteel van Martinus Lambri(t)s (Lambers, Lam-
brechts, Lambregts)
I.  Martinus Lambri(t)s (Lambers, Lambrechts, Lambregts), 

geboren Chauny (Picardië, F) omstreeks 1645, goudwer-
ker, goudsmid 1670-1714, bestuurslid van het gilde der 

goudsmeden in 1674, 1677, 1686, 1699, en van 1707 tot 1713, 
begraven Gouda (Gaarders) 29 november 1714; trouwt 
Delfshaven 12 januari 1670 Maijcke (Maria) Andriesdr Kete-
laer, geboren Rotterdam december 1650, gedoopt (remon-
strants) 27 december 1650, zilversmid 1714-1734, overleden 
Gouda maart 1737, begraven Gouda (Gaarders) 2 april 1737, 
dochter van Andries Jansz Ketelaer en Ida Willemsdr van 
Dijck. 

 Uit dit huwelijk:
1.  Lambert(us) (Lambregt) Martinusz Lambregts, volgt 

IIa.
2.  Alida Maria Martinusdr Lambreg(h)ts, volgt IIb.
3.  Maria Martinusdr Lambris (Lambers), geboren Gou-

da oktober 1677, gedoopt (rk, Jean Baptist) 21 oktober 
1677, overleden Gouda vóór 1683, begraven Gouda (St. 
Jan) vóór 1683. 

4.  Martinus Martinusz Lambreg (Lambrits), volgt IIc.
5.  Maria Martinusdr Lambris, geboren Gouda mei 1683, 

gedoopt. (rk, Jean Baptist) mei 1683, overleden Gouda. 

IIa. Lambert(us) (Lambregt) Martinusz Lambregts, geboren 
waarschijnlijk Vianen omstreeks 1671, gedoopt (waar-
schijnlijk rk) omstreeks 1671, commies ter recherche van 
de admiraliteit Rotterdam tot 1702, overleden Rotterdam 
14 maart 1703, begraven Vianen; trouwt in een onbekende 
plaats (niet in Vianen, Gouda en Rotterdam) omstreeks 
1698 met een onbekende vrouw, geboren omstreeks 1674. 

 Uit dit huwelijk:
 Christiaen Lambregtsz Lambregts, geboren in een on-

bekende plaats (niet in Rotterdam) omstreeks 1700. 

IIb. Alida Maria Martinusdr Lambreg(h)ts, geboren Vianen om-
streeks 1673, gedoopt (waarschijnlijk rk) omstreeks 1673, 
overleden Rotterdam augustus 1747, begraven Nieuwe 
kerk (hervormd) 18 augustus 1747; trouwt Rotterdam 15 juni 
1701 Cornelis van der Beets (Beest), geboren Den Haag om-

Registratie trouwen van Martinus Lambrechts en Maria van Gimnich, Gouda St Jan, 15 september 1750 58



96  –  Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 3/4

streeks 1670, klerk bij de admiraliteit vanaf 1700, overleden 
Rotterdam januari 1734, begaven Den Haag 27 januari 1734. 
Uit dit huwelijk:
1.  Lambert Cornelisz van der Beets (Beest), volgt IIIa.
2.  Maria Cornelisdr van der Beets, geboren Rotterdam 

oktober 1703, gedoopt (hervormd) 11 oktober 1703, 
overleden Rotterdam vóór 1720. 

3.  Cornelis Cornelisz van der Beets, geboren Rotterdam 
januari 1705, gedoopt (hervormd) 4 januari 1705, overle-
den Rotterdam december 1708, begraven St. Janskerk-
hof 19 december 1708. 

4.  Hendriena Cornelisdr van der Beets, geboren Rotter-
dam januari 1707, gedoopt (hervormd) 1 feb. 1707, over-
leden Rotterdam december 1736. 

5.  Alida Elisabeth Cornelisdr van (der) Beets (Beest), ge-
boren Rotterdam januari 1707, gedoopt (hervormd) 1 
feb. 1707, overleden Rotterdam mei 1788; trouwt Rot-
terdam 25 september 1746 Jacobus Dircksz Kortpen-
ning(h), geboren Rotterdam september 1719, gedoopt 
(hervormd) 15 september 1719, overleden Rotterdam 
november 1781, zoon van Dirck Kortpenning(h) en Chris-
tina Nagels. 

6.  Adriana Cornelia Cornelisdr van der Beets (Beest), 
volgt IIIb.

7.  Johanna Cornelisdr van der Beets, geboren Rotter-
dam oktober 1714, gedoopt (hervormd) 4 oktober 1714, 
overleden Rotterdam september 1733, begraven P.K. 18 
sept 1733. 

8.  Maria Cornelisdr van der Beets, volgt IIIc.

IIIa. Lambert Cornelisz van der Beets (Beest), geboren Rotter-
dam feb. 1702, gedoopt (hervormd) 12 feb. 1702, overleden 
Rotterdam november 1767, begraven Grote Kerk 27 novem-
ber 1767; ondertrouwt Rotterdam 26 augustus1731, trouwt 
Den Haag 1731 Cornelia Vermeulen, overleden Rotterdam 
oktober 1766, begraven Franse kerk 6 oktober 1766. 

 Uit zijn relatie met Anna Heijne, geboren omstreeks 1710: 
 Lamberta Lambertusdr van der Beets (Beest), geboren 

Rotterdam oktober 1735, gedoopt (rk, Steigerkerk) 30 ok-
tober 1735. 

IIIb. Adriana Cornelia Cornelisdr van der Beets (Beest, Beetz), 
geboren Rotterdam juni 1712, gedoopt (hervormd) 3 juli 
1712, overleden Rotterdam juni 1773; trouwt Rotterdam 
(hervormd) 6 april 1749 Thomas (van) Limburg, geboren 
Rotterdam juli 1711, gedoopt (hervormd) 21 juli 1711, over-
leden vóór 1773, zoon van Jacob Tomasz (van) Limburg en 
Annetje Jansdr. 
Uit dit huwelijk:
 Alida Elisabeth Thomasdr (van) Limburg, geboren 

Rotterdam mei 1749, gedoopt (hervormd) 13 mei 1749, 
overleden Rotterdam mei 1749. 

IIIc. Maria Cornelisdr van der Beets, geboren Rotterdam juli 
1721, gedoopt (hervormd) 6 juli 1721, overleden Rotterdam 6 

maart 1800; trouwt 5 feb. 1747 Jan Adrianusz Kortpenning, 
geboren Rotterdam oktober 1721, gedoopt (hervormd) 23 
oktober 1721, zoon van Adrianus Kortpenning en Anthonia 
van Buil. 
Uit dit huwelijk:
 Een kind met onbekende naam, geboren Rotterdam 

omstreeks 1750. 

IIc. Martinus Martinusz Lambregts (Lambrits), geboren New 
York (USA) omstreeks 1678, adelborst bij de admiraliteit 
Rotterdam 1704-1705, luitenant en kapitein bij de admi-
raliteit Rotterdam 1706-1714, poorter van Gouda vanaf 
1712, overleden Gouda maart 1714, begraven Gaarders 19 
maart 1714; trouwt omstreeks 1696 Catharina Françoisdr 
van Nieuwenhuijsen, geboren Haarlem 1670, gedoopt (her-
vormd) 17 juni 1670, zilversmid vanaf 1714, overleden (niet 
te Gouda) na 1738, dochter van François van Nieuwenhuij-
sen en Annetje Bortholomeusdr.
Uit zijn relatie met Lijsbet N.N., geboren omstreeks 1680: 
1.  Maria (Marijtje) Martinusdr, volgt IIIe.
Uit zijn huwelijk:
2.  Martinus Martinusz, volgt IIId.
3.  Maria Martinusdr Lambregs, geboren Gouda augustus 

1707, gedoopt (rk, Jean Baptist) 14 augustus 1707, over-
leden Gouda november 1707, begraven Gaarders 3 no-
vember 1707. 

4.  Levenloos kind, geboren Gouda januari 1710, onge-
doopt begraven Gouda (Gaarders) 19 januari 1710. 

IIId. Martinus Martinusz Lambrechts, geboren in een onbeken-
de plaats omstreeks 1699, kapitein ter zee ten dienste van 
de admiraliteit Amsterdam aan boord van de “Hartecamp” 
1740-1741, kapitein ter zee bij de admiraliteit Amsterdam 
aan boord van de “Arend” 1742-1743, kapitein ter zee bij de 
admiraliteit Amsterdam tot 1744, overleden Gouda feb. 
1744, begraven Gaarders 27 feb. 1744; trouwt Den Haag 5 
januari 1738 Maria Boudewijnsdr Soet, geboren Gouda au-
gustus 1700, gedoopt (hervormd, St. Jan) 20 augustus 1700, 
overleden Gouda november 1778, begraven St. Jan 6 no-
vember 1778, dochter van Boudewijn Roelofsz en Hillegon-
da Abrahamsdr Taalman; zij hertrouwde Gouda omstreeks 
1748 Leendert Evertsz Swanenburg. 

 Uit zijn relatie met Hendrijntje van Noorduijnen, geboren 
Utrecht omstreeks 1700 (zij trouwde Gouda 12 mei 1733 
Teunis Verhegge): 
1.  Martina Martinusdr, volgt IVa.
Uit zijn huwelijk:
2. Maria Martinusdr Lambrechts (Lambris), geboren Am-

sterdam 24 juni 1720, gedoopt Zuiderkerk 26 juni 1720, 
overleden Amsterdam oktober 1720. 

3.  Martinus Martinusz, volgt IVb. 
4.  Boudewijn Martinusz Lambrechts, geboren Gouda 4 

mei 1724, gedoopt (hervormd, St. Jan) 10 mei 1724, over-
leden Gouda oktober 1726, begraven St. Jan 17 oktober 
1726. 
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IVa. Martina Martinusdr Lambrechts, geboren Gouda no-
vember 1720, gedoopt (hervormd, St. Jan) 22 november 
1720, overleden Gouda oktober 1788, begraven Gaarders 
22 oktober 1788; trouwt Gouda 28 juli 1744 Jan Paulusz 
Brenkman, geboren Gouda 1720, gedoopt (remonstrants?) 
4 augustus 1720, zakkendrager 1740-1781, overleden Gou-
da 1781, begraven Gaarders 9 april 1781, zoon van Paulus 
Brenkman en Neeltje van Son. 
Uit dit huwelijk:
1.  Teuna Jansdr Brenkman, geboren Gouda juni 1750, ge-

doopt (remonstrants) 14 juni 1750, overleden Gouda 
juni 1750, begraven Gaarders 22 juni 1750. 

2.  Teuna Jansdr Brenkman, geboren Gouda september 
1751, gedoopt (remonstrants) 8 september 1751, over-
leden Gouda september 1751, begraven Gaarders 18 
september 1751. 

3.  Teunis Jansz Brenkman, geboren Gouda 1753, gedoopt 
(remonstrants) 11 juli 1753, zakkendrager vanaf 1773, be-
stuurder van het gilde der zakkendragers 1789-1791. 

4.  Hendrikje Jansdr Brenkman, geboren Gouda mei 1755, 
gedoopt (remonstrants) 25 mei 1755, overleden Gouda 
juli 1755, begraven Gaarders 9 juli 1755. 

IVb. Martinus Martinusz Lambrechts, geboren Gouda juli 1721, 
gedoopt (hervormd, St. Jan) 9 juli 1721, luitenant ter zee in 
april 1747 en kapitein ter zee in november1747, bij de admi-
raliteit Amsterdam 1740-1776, overleden Gouda december 
1776; trouwt Gouda 15 september 1750 Maria Wilhelmina 

Gerritsdr (van) Gimnigh (Gimmenich), geboren Amsterdam 
juli 1727, gedoopt Zuiderkerk 16 juli 1727, overleden niet in 
Gouda, dochter van Gerrit (Gerard, Gerardus) (van) Gim-
nig(c)h (Gimmenich) en Catharina Maas. 
Uit dit huwelijk:
 Maria Catharina Martinusdr Lambrechts, geboren 

Gouda november 1751, gedoopt (hervormd, St. Jan) 7 
november 1751, overleden Gouda oktober 1779, begra-
ven Gaarders 4 oktober 1779. 

IIIe. Maria (Marijtje) Martinusdr Lambregs, geboren Gouda 
maart 1703, gedoopt (rk, Jean Baptist) 20 maart 1703; 
trouwt Gouda 23 september 1723 Jan de Kat(te) (Cat(te)), 
geboren Gouda omstreeks 1700, overleden Gouda decem-
ber 1771, begraven Gaarders 26 december 1771. 
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Jansz de Kat(te) (Cat(te)), geboren Gouda septem-

ber 1724, gedoopt (rk, de Tol) 24 september 1724, over-
leden Gouda 29 september 1724, begraven Gaarders 
29 september 1724. 

2.  Catharina Jansdr de Kat(te) (Cat(te)), geboren Gouda 
september 1725, gedoopt (rk, de Tol) 30 september 
1725, overleden Gouda 5 september 1763, begraven 
Gaarders 5 september 1763; trouwt Dirk Molenaer, ge-
boren omstreeks 1722. 

3.  Martinus Jansz de Kat(te) (Cat(te)), geboren Gouda 
1727, gedoopt (rk, de Tol) 23 feb. 1727, overleden Gouda 
1728, begraven Gaarders 3 mei 1728. 
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Het Rasphuis, Beeldbank SAA 

In “Pipo en de Parelridder” overvallen Snuf en Snuitje op een bospad de auto van de 
Dikke Deur. Op de vraag van de laatste waarom zij hem overvallen op dit specifieke 
bospad, antwoordde Snuf met zijn stotterende logica “Ho, ho, meneertje bolbuik, 
dit is niet zo maar een pad, dit is het slechte pad”.
In de volgende nummers van Gens Nostra zullen met enige regelmaat artikelen 
verschijnen onder de titel “Op het slechte pad” en die zullen gaan over personen, 
meestal meerdere personen binnen één familie, die allen met Justitie in aanraking 
kwamen.  

HARMEN SNEL

Inleiding van een reeks artikelen getiteld:

“Op het slechte pad”
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vrouwen gaan een textielwinkel binnen, de ene vrouw laat al-
lerlei stoffen van de planken halen en leidt de verkoopster af. 
De andere vrouw laat in de drukte wat koopwaar onder haar 
eigen kleren verdwijnen. Een verdergaande vorm van diefstal 
is de insluiping in een pand, al of niet vergezeld van braak. Bij 
deze inbraken werd verschil gemaakt of het binnen- of bui-
tenbraak betrof, het tijdstip waarop de inbraak of insluiping 
plaatsvond (overdag, ‘s avonds of bij nacht), of valse sleutels 
waren gebruikt, en vooral of het pand bewoond was tijdens de 
inbraak. Een bijzondere vorm van diefstal betrof zakkenrolle-
rij. Hoewel het daarbij ogenschijnlijk om één dader gaat, is zak-
kenrollerij bij uitstek een zaak van samenwerking. Er is iemand 
nodig die de aandacht trekt van het slachtoffer, door hem te 
duwen of op een andere manier te hinderen, waarna de roller 
kan toeslaan. Daarna werd het gestolen goed, vaak een horlo-
ge, snuifdoos of knipje, snel afgegeven aan een derde persoon, 
die zich daarmee uit de voeten maakte. Soms was er dan zelfs 
nog een vierde betrokkene, namelijk degene die het gestolen 
spul te gelde maakte. 
Andere misdaden die vaak bestraft werden betreffen ge-
weldsdelicten, kortweg mishandeling. Moorden kwamen niet 
veel voor, maar mishandeld werd er zeker. Uiteraard zien we 
hiervan een heel scala aan verschillende vormen voorbijtrek-
ken. Werd de mishandeling door meerdere personen jegens 
iemand gepleegd, of waren er hulpstukken (een stuk hout bij 
voorbeeld) gebruikt en natuurlijk was de ernst van de verwon-
ding van belang. 
Een laatste groep die ook in de navolgende artikelen aan bod 
zal komen zijn de “gelegenheidgevers”. Zij komen zelf niet voor 
in de registers van veroordeelden, maar zij zijn wel nauw aan 
de veroordeelden gelieerd. Zij hadden bij voorbeeld een tap-
perij, slaapstede of bordeel waar de misdadigers samenkwa-
men of overnachtten. Zij waren betrokken bij heling of beheer-
den goederen, kleren of papieren van de verdachten.

De reguliere bronnen en het onderzoek

Onderzoek naar criminelen betekent dat men niet alleen 
moet vertrouwen op het gebruik van Burgerlijke Stand, be-
volkingsregister en DTB. Uiteraard moeten die bronnen voor 
het basale onderzoek wel worden gebruikt maar de reguliere 
bronnen hebben in het geval van criminelen hun beperkingen. 
In de meeste gevallen waar het echte criminelen betreft heeft 
het pas zin om terug te keren naar de reguliere bronnen als uit 
rechterlijke bronnen blijkt dat contacten bestonden met men-
sen die onder hun eigen naam in de reguliere bronnen kunnen 
voorkomen.

Om dit te illustreren hierbij een voorbeeld. In 1823 beviel Maria 
Bartels in het Binnen Gasthuis te Amsterdam van een dood-
geboren dochter. Op zich niets bijzonders, honderden onge-
huwde vrouwen bevielen per jaar in dit ziekenhuis. Aangezien 
Maria in een ziekenhuis beviel - afgezien van het feit dat het 
hier een doodgeboren kind betrof - was het onmogelijk voor 
de biologische vader om bij de aangifte zijn vaderschap dui-

Het zal in die artikelen niet gaan om personen met een enkel 
kruimeldiefstalletje op zijn of haar naam, maar om mensen die 
meerdere malen werden verdacht en berecht. De nadruk zal 
liggen op personen in Amsterdam. Alle betrokken families en 
personen komen uit die stad of hebben daar het grootste deel 
van hun vergrijpen gepleegd. De periode waarin de misdaden 
plaatsvonden ligt ruwweg tussen 1750 en 1850, met de nadruk 
op de periode 1790-1830.
In deze inleiding zal ik ingaan op enkele karakteristieke en 
opvallende zaken, die kenmerkend zijn voor personen die met 
het gerecht van doen hebben. Deze inleiding is dan ook zowel 
bedoeld om de onderzoeker te wijzen op mogelijkheden om 
het onderzoek te verbreden, als om kansen om een vastge-
lopen onderzoek naar een “verdwenen” persoon nieuw leven 
in te blazen. Hoewel nu soms kort aangestipt zal in de daarna 
volgende artikelen duidelijk worden welke bronnen kunnen 
worden gebruikt om tot gedetailleerde beschrijvingen van de 
beschreven personen en hun daden te komen.1

De doelgroep

In de vorm van korte parentelen van twee, drie of vier genera-
ties zullen de gezinnen van deze personen aan bod komen. In 
een enkel geval zal er zich in die familie maar één misdadiger 
bevinden. Dan is de context waarin hij opereerde en zijn net-
werk het uitgangspunt. In de meeste gevallen zijn het echter 
meerdere familieleden die we bij de rechtbanken terug zullen 
zien. 

Het Rechtssysteem

Het gaat in deze inleiding te ver om een beschrijving te geven 
van de ontwikkelingen in het Nederlands rechtsstelsel tussen 
de zeventiende en de negentiende eeuw. Dat is een zeer ge-
compliceerde juridisch-historische materie waarover al veel 
geschreven is.2 Zeer kort door de bocht kan hierover het vol-
gende opgemerkt worden. Voor 1795 gold de plaatselijke, loka-
le wetgeving, vanaf 1795 gold de Franse wetgeving en na 1811 
de op de Franse Code Pénal ingestelde Nederlandse wetge-
ving. Mogelijk dat in een later te publiceren artikel hier verder 
op ingegaan kan worden.

Maar om welke misdaden ging het eigenlijk? De meest gebe-
zigde misdaden waren alle vormen van vermogensdelicten, 
kortweg diefstal. Daarin zijn echter nogal wat verschillen in 
aanpak, en dus ook in bestraffing, te ontdekken. Allereerst is 
daar de “enkele” diefstal, de meest simpele vorm. Iemand ziet 
een niet afgesloten deur, kijkt naar binnen, ziet iets van waar-
de en denkt: dat neem ik mee. Deze vorm werd vaak spontaan 
gepleegd door één persoon en was nogal afhankelijk van de 
gelegenheid die geboden werd. Zoals het bekende spreek-
woord zegt: “de gelegenheid maakt de dief”. De diefstallen 
“in compliciteit” werden door meerdere personen tegelijk ge-
pleegd. Hierbij is al sprake van een vooropgezet plan. Een veel 
gebezigde vorm was diefstal in winkels en op markten. Twee 
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delijk te maken. In de rechterlijke archieven vinden we meer 
gegevens. Maria had een relatie gehad en samengewoond met 
een man uit het criminele milieu, maar werd door haar vriend 
verlaten terwijl ze zwanger was. Daaropvolgend werd zij ver-
oordeeld voor een misdadig feit en vanuit de gevangenis naar 
het Binnen Gasthuis gebracht om te bevallen. Dezelfde avond 
dat zij beviel van een onvoldragen dochter ontsnapte zij uit 
het ziekenhuis en werd pas, na wederom betrapt te zijn op 
een misdaad, een klein jaar later opnieuw gearresteerd. Uit 
de stukken in de rechterlijke archieven bleek wie de vader 
van haar kind was en met wie zij omgang had.

Wat in het historisch onderzoek naar criminelen vooral in 
het oog gehouden dient te worden, is de volgorde van stap-
pen die men in het onderzoek neemt. En dat men die stap-
pen in het onderzoek ook goed vast weet te leggen door te 
noteren wat men doet. Neemt men een register zonder in-
dex integraal door op zoek naar Jan Klaassen, een bekende 
zeventiende-eeuwse “crimineel”, dan moet men dat ook als 
zodanig noteren. Het kan heel goed zijn, als meer bekend is 
van handlangers of anderszins betrokkenen, dat hetzelfde 
register nog een keer doorgenomen moet worden. Dat is op 
zich geen ramp, maar het wordt vervelend als men zich na 
drie keer doornemen vaag herinnert de naam van weer een 
andere handlangster, Katrijn bij voorbeeld, in dat register 
ook wel eens tegengekomen te zijn. Dus beter teveel note-
ren dan te snel door een register heen te schieten. Heel veel 
aanwijzingen voor criminele activiteiten die ik beschrijf in 

de navolgende artikelen heb ik niet gevonden op de naam 
van de betrokkenen zelf. Zij waren op dat moment namelijk 
(nog) niet verdacht of gearresteerd. Maar in de verhoren van 
anderen werden zij al wel, soms “zijdelings” genoemd. Dat 
geldt vooral voor de gelegenheidsgevers, de mensen die 
zelf niets op hun kerfstok hebben, maar ook voor handlan-
gers die al gevangen zaten. Zij kunnen bij een verhoor van 
verdachte A iets verklikken over de rol van A, maar tegelij-
kertijd ook een nog niet verdachte B in een kwaad daglicht 
stellen. Terwijl die B later wel degelijk ook met Justitie te 
maken krijgt. Wie zich in deze materie verdiept, op dorps- 
of op stadsniveau, herkent “zijn klantjes” vrij snel en ziet de 
verbanden. Of het nu verbanden zijn die waren gebaseerd 
op herkomst uit dezelfde buurt in een stad, uit een zelfde 
gehucht of dorp, uit dezelfde familie, of door religie, her-
komst of welstand doet er allemaal minder toe. Het gaat om 
het verband en het netwerk, en dat is wat ik in deze reeks 
artikelen duidelijk wil maken. In het laatste artikel komen de 
meeste personen die figureren in de eerdere artikelen dan 
ook weer bij elkaar, niet allemaal gezamenlijk, maar wel in-
dividueel. Dat klinkt cryptisch, maar denk eens aan de vraag: 
hoe hoog had een Willem Holleeder op de criminele ladder 
kunnen klimmen zonder zijn zwager Cor van Hout? 

De straffen

De straf hing van een aantal factoren af. Allereerst was er 
de leeftijd. Kinderen kregen bij een eerste vergrijp meestal 

Pest- of Buitengasthuis en omgeving, ca. 1693, Beeldbank SAA
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geen gevangenisstraf. En dan hebben we het over de leef-
tijdscategorie tussen 8 en 16 jaar. Een tweede keer voorko-
men leverde dan wel een straf op. Het is opvallend dat ook 
volwassenen bij vermogensdelicten de eerste keer vaak het 
voordeel van de twijfel werd gegeven. Voor 1811 heette dat 
de beklaagde “onder handtasting” werd ontslagen. Men kan 
dat vergelijken met voorwaardelijk ontslag nu. Een eerste 
veroordeling voor diefstal leverde vaak een jaar gevange-
nisstraf op, soms twee jaar. Bij volgende veroordelingen liep 
de straf dan op naar drie of vijf jaar. Notoire dieven kregen 
daarna straffen van zeven, acht, tien, twaalf, soms zelfs 
twintig jaar. Zakkenrollers kregen de eerste maal meestal 
twee jaar, bij herhaling vijf jaar gevangenisstraf. Bij gewelds-
misdrijven lagen de straffen aanzienlijk lager. De meeste 
straffen bestonden uit acht dagen, een maand of drie maan-
den gevangenisstraf, vaak vergezeld van een boete. In de 
gevangenis kon “afslag”, ofwel strafvermindering, verkregen 
worden. In de vroegere periode werd de afslag bepaald door 
schout en schepenen op Vrouwendag (eind januari/begin 
februari) en na 1815 door middel van een Koninklijk Besluit. 
De redenen voor strafvermindering waren enerzijds ver-
lichting van de overvolle gevangenissen, anderzijds het be-
lonen van goed gedrag. Een bijzondere vorm van straf was 
verbanning met een precisering welke stad of welk gebied 
men niet meer mocht betreden. Verbanning uit de jurisdictie 
van Amsterdam “tot de banpalen” was minder ernstig dan 
verbanning uit Holland en West-Friesland. Banstraffen wer-
den voornamelijk toegepast voor en in de Franse tijd. Na 1811 
kwam verbanning zelden meer voor. Het handhaven van de 
ban werd overigens niet in alle gevallen zo serieus genomen. 
Als echter iemand tijdens zijn verbanning opnieuw in het-
zelfde gebied wegens een misdaad werd opgepakt, kreeg de 
“infractie”, het overtreden van de ban, wel een staartje. De 
lengte van de ban werd dan gewoon gehandhaafd, maar er 
kwam extra gevangenisstraf bij.

Daarnaast was er nog een heel scala aan mogelijkheden om 
de veroordeling extra cachet te geven. Zo kon bepaald wor-
den dat de veroordeelde een tijd aan het publiek ten toon 
werd gesteld. Hij of zij kreeg dan een bord op de borst met 
daarop vermeld de gepleegde misdaad. Vooraf werd be-
paald dat die openlijke vernedering een kwartier, half uur 
of een uur zou duren. De veroordeelde stond dan, al of niet 
met een strop om de hals, op een publieke plaats op een op-
gericht schavot. In Amsterdam koos men meestal voor een 
plek op de Dam of bij de Waag op de Nieuwmarkt. Sommigen 
stonden op een balkon van het stadhuis op de Dam, tot dat 
gebouw van functie veranderde in het Koninklijk Paleis. 
Ook veelvuldig toegepast werden geselingen, al of niet in 
het openbaar, en brandmerken met een letter, een T of P bij 
voorbeeld. Voor de echte zware vergrijpen van veelplegers 
werd de doodstraf geëist. De beklaagde werd door de uit 
Haarlem overgekomen beul opgehangen op een schavot 
voor het stadhuis op de Dam. Nadat de dood was ingetre-
den werd het lichaam overgebracht naar de Volewijk aan de 

overkant van het IJ. Daar werden de lichamen ter afschrik-
king opgehangen zodat de lijken “van de vogelen gegeeten, 
en van de lucht verteert” werden. Dit gebruik is in 1795 af-
geschaft. In de negentiende eeuw werd de doodstraf in Ne-
derland steeds minder toegepast en in 1870 definitief afge-
schaft. In Amsterdam werd op 23 november 1854 de laatste 
doodstraf voltrokken.

De gevangenissen

Voor en in de Franse tijd bestond er in Amsterdam een heel 
assortiment aan plaatsen waar men opgesloten kon worden. 
Allereerst waren er de “Boeijen”, een cellencomplex onder het 
stadhuis. Daar werd iedereen opgesloten die nog niet veroor-
deeld was. Bij de veroordeling werd bepaald waar de veroor-
deelde vervolgens geplaatst zou worden. Het minst zware 
regime gold in het Spin- en Werkhuis. De zwaardere gevallen 
kwamen terecht in het Tucht- of Rasphuis, later Huis van Cor-
rectie genoemd. Nadat in 1806 het stadhuis door Lodewijk Na-
poleon werd bewoond, werden de gevangenen die in afwachting 
waren van hun mogelijk proces opgesloten in het Verbeterhuis.
De meeste steden hadden zo hun eigen gevangenissen en 
zorgden als zodanig voor hun eigen veroordeelden. Tussen 
1815 en 1830 werden gevangenen soms opgesloten in wat 
voorheen de Zuidelijke Nederlanden waren, maar tussen 1815 
en 1830 deel uitmaakte van het Koninkrijk Nederland. Zo was 
er een grote gevangenis in Vilvoorde bij Brussel waar diverse 
Amsterdammers gevangen hebben gezeten. Maar in de jaren 
twintig van de negentiende eeuw begon men om te zien naar 
locaties waar men de langer gestraften interdepartementaal 
kon opsluiten. Zo ontstonden de Huizen van Arrest in Leeu-
warden en Hoorn, later ook in Gouda en Woerden. De laatste 
gevangenis was speciaal bedoeld voor vrouwen.
Vanaf 1823 werden in de provincies Overijssel, Drenthe en 
Friesland de Koloniën van Weldadigheid opgericht. Dronk-
aards, zwervers, bedelaars en kortgestraften werden daar 
opgenomen om te werken. Veel in hun jonge jaren door justitie 
gestraften belanden in het tweede deel van hun leven in één 
van deze Koloniën.

De herkomst, religie en naamgeving

Een klein deel van de hierna te behandelen families woonde al 
enkele generaties in Amsterdam toen de misdaad binnen de 
familie de kop opstak. Het is echter opvallend dat de grootste 
criminele (familie)-netwerken meestal bestonden uit tweede 
en derde generatie immigranten. Hoewel sommigen daarvan 
van ver kwamen, uit Italië bij voorbeeld, kwamen er ook diver-
se families oorspronkelijk uit Duitsland of van veel dichterbij. 
Opvallend is dat de immigrant justitieel meestal niets te ver-
wijten viel maar dat zijn kinderen ontspoorden.
De in de volgende afleveringen van dit blad te behandelen 
families zijn behalve van een grote diversiteit aan herkomst-
plaatsen, ook “eerlijk” verdeeld over de religieuze denomina-
ties. Er komen dus zowel Protestante als Rooms-Katholieke 
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en Joodse families aan bod. Hoewel misdaad voornamelijk een 
aangelegenheid van mannen lijkt te zijn, zal duidelijk worden 
dat in de meeste parentelen ook de vrouwen hun misdadige 
rollen speelden.
In de “onderwereld” werd 150 tot 250 jaar geleden ook al druk 
gebruik gemaakt van bijnamen en aliassen. De bijnamen ont-
stonden vaak door een opvallend uiterlijk kenmerk of een ei-
genschap. Eén van de mooiste bijnamen vind ik zelf Zeligman 
de Inspringer, een achttiende-eeuwse joodse inbreker. Behal-
ve het opgeven van een volledig valse naam, wat niet zo vaak 
voorkwam, was een andere veel toegepaste truc zich een tijd-
je te bedienen van de achternaam van de moeder. Dit was be-
kend bij Justitie en bedoeld om onduidelijkheid te scheppen. 
Zo noemden de broers Brouwer en de broers Baerts zich naar 
hun respectievelijke moeders Wilkes en Frederiks. Justitie 
doorzag dit fenomeen overigens meestal vrij vlot.
Anders ligt dit voor ons onderzoekers. Wij zijn niet gewend aan 
het naar willekeur veranderen van achternamen, zeker niet in 
de tijd van de Burgerlijke Stand. Tenzij de naamsverwisseling 
uit een gerechtelijk stuk blijkt, hebben wij hier namelijk een 
groot probleem. Wij moeten in onze bewijsvoering aanneme-
lijk maken dat het hier dezelfde persoon betreft. En dat kan 
soms knap lastig zijn, zoals ook de ervaren genealoog Vulsma 
merkte bij het samenstellen van de kwartierstaat van Joop 
Doderer.3

Extra moeilijk wordt het wat naamgeving betreft als het gaat 
over Joden. Voor 1811 werden door Hoogduitse joden in contact 
met de christelijke buitenwereld erg weinig familienamen ge-
bruikt en het aantal in gebruik zijnde voornamen was beperkt. 
Tenminste als het gaat om de namen die men gebruikte als 

men contact had met niet-Joden. Mannen die thuis Zelig, Zal-
man, Shlomo, Pinchas, Sjabthai, Betsalel, Mesjoelam of Sjalom 
heetten, noemden zich bij voorbeeld allen Salomon. Eenmaal 
in contact met Justitie konden deze mannen zich trouwens net 
zo makkelijk Samuel of Simon noemen. Vaak werden de voor-
naam en het patroniem omgewisseld, of gebruikte men wel 
heel obligate combinaties zoals Jacob Levie, Moses Abraham 
of Salomon Cohen. In een grotere stad waren er al gauw tien-
tallen mannen met zulke combinaties, zodat Justitie in grote 
verwarring raakte. Aangezien veel joden toch al heel mobiel 
waren, en goed gebruik maakten van hun (inter)nationale net-
werken, was dit voor Justitie zonder meer de lastigste groep 
om greep op te krijgen. Eigenlijk kon Justitie in veel gevallen 
slechts tot een veroordeling komen als een joodse gevangene 
zijn vrienden verraadde en Justitie een inkijkje gaf in de joodse 
keuken. Wat betreft naamgeving en gepleegde misdaden na-
tuurlijk.

De huwelijksmoraal

Wordt er door de meeste onderzoekers meestal klakkeloos 
van uitgegaan dat de ouders van een kind getrouwd moesten 
zijn, in de grote steden lag dat fenomeen wezenlijk anders. 
Vooral in de achttiende en eerste helft van de negentiende 
eeuw werden heel wat kinderen geboren van ongehuwde moe-
ders. Als bij een doop of geboorteaangifte alleen de moeder 
werd vermeld is het vrij snel duidelijk. Die biologische vaders 
zijn bijna nooit meer terug te vinden. Een heel ander verhaal 
wordt het als zowel de vader als de moeder worden genoemd, 
maar van dit paar geen huwelijk wordt gevonden. De regel-

De binnenplaats van het Rasphuis tijdens het uitdelen van voedsel, 1799, Beeldbank SAA
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matig gehoorde verklaring “dan zullen ze wel ergens anders 
getrouwd zijn” gaat vaak niet op. Samenwoning voor kortere 
of langere tijd kwam regelmatig voor. Soms resulteerde dat in 
de geboorte van één kind, soms in meerdere kinderen. In som-
mige gevallen werden de kinderen pas jaren later door een 
huwelijk erkend. Het opsporen van kinderen uit de relaties van 
criminelen kan echter uiterst lastig zijn. Als de vader bij doop 
of geboorte in de Burgerlijke Stand genoemd of aanwezig is, 
is alleen het ontbrekende huwelijk een probleempje. Veelal 
gebeurde het echter dat de geboorte werd aangegeven met 
alleen de vermelding van de naam van de ongehuwde moeder. 
Dan kunnen de getuigen of het woonadres een aanwijzing 
geven. Lastiger wordt het als de ongehuwde moeder beviel 
in een ziekenhuis. Dan werden noch een woonadres noch ge-
tuigen vermeld. En helemaal een probleem wordt het als, een 
regelmatig terugkerend fenomeen, de moeder een variant 
op haar naam opgaf. Het gebruik van een andere voornaam, 
achternaam of slechts een roepnaam maakt de bewijsvoering 
dan erg gecompliceerd. 

Bij de in het “milieu” verkerende lieden was samenwoning voor 
kortere of langere tijd veelal de norm. Onduidelijk is of de re-
den hiervoor gezocht moet worden in het “onzekere” bestaan, 
men kon immers op elk moment een paar jaar achter de tra-
lies verdwijnen, of in het eenvoudig aan de laars lappen van de 
geldende burgerlijke normen. Waarschijnlijk moet de oorzaak 
gezocht worden in een combinatie van beide. Doordat inder-
daad nogal wat relaties wreed werden verstoord door de-
tentie van één van de partners, zijn er regelmatig wisselende 
contacten in het relationele vlak. Het switchen van partners 
was niet alleen een zaak van mannen overigens. Ook vrouwen 
in dit milieu wisselden regelmatig van partner. Aan bod komen 
enkele “liefjes” van misdadigers die, zo gauw hun vriend voor 
langere tijd gevangen zat, een andere partner zochten met 
een ook al niet brandschone carrière. Duidelijk is ook dat in de 
crimineel ingestelde onderlaag van de bevolking bij de part-
nerkeuze niet erg gelet werd op de religieuze achtergrond. 
Werd in de achttiende eeuw in Amsterdam, met uitzondering 
van de joden, al veel gemengd gehuwd, in dit milieu lijkt religie 
geen enkele rol te spelen. En dat geldt in de eerste helft van de 
negentiende eeuw, zij het in iets mindere mate maar wel heel 
opvallend, ook voor de joden.

Het probleem van de niet te vinden huwelijken is vaak herken-
baar als bij het huwelijk in de Burgerlijke Stand van een zoon 
of dochter bij de vader of moeder vermeld staat “absent”. Dat 
hield in dat de ouder niet bij het huwelijk aanwezig kon zijn, 
omdat men niet wist waar hij zich ophield. Of zelfs nog maar 
in leven was. Soms woonde de vader, het ging uiteraard meer 
om afwezige vaders dan afwezige moeders, echter nog ge-
woon in de stad, soms zelf in dezelfde straat. Een ander mo-
ment van herkenning, vooral in de eerste twintig jaar na de 
invoering van de Burgerlijke Stand, is het volgende gegeven. 
Normaal volgt bij de aangifte van de geboorte na de namen 
van de vader en moeder de vermelding “echtelieden”. Als die 

vermelding ontbreekt en is vervangen door “beiden wonen-
de...” betreft het in bijna alle gevallen een ongehuwd stel. Als 
de vader en moeder op verschillende adressen wonen is dat 
een nog sterkere aanwijzing. 
Een apart probleem rond niet te vinden huwelijken vormden 
alweer de joden. Voor hen was het burgerlijk huwelijk voor de 
burgerlijke gelijkstelling in 1795 niet zo interessant en velen 
uit de sociale onderklassen werden daarom alleen getrouwd 
door een rabbijn. En die registraties zijn niet bewaard geble-
ven. Ook tussen 1795 en 1811 “ontbreken” er nogal wat burger-
lijke huwelijken van joden, zonder uitzondering in de laagste 
klassen van de bevolking. Naast het feit dat joden het burger-
lijk huwelijk zelf niet als wettig huwelijk zagen, ligt dat voor 
een deel ook aan relaties tussen mensen met een gemengde 
achtergrond. Huwelijken tussen Portugese en Hoogduitse 
joden werden door de Portugese Gemeente niet gesloten en 
ook niet erkend. Huwelijken tussen joden en christenen lagen 
bij alle denominaties moeilijk. 

Militairen, paspoorten en signalementen

De meeste genealogen zijn zeer tevreden als zij in het tijdperk 
van voor de intrede van de fotografie een signalement van hun 
familielid ontdekken. Dit document vinden zij meestal in de 
huwelijks bijlagen en werd afgegeven door de gouverneur van 
de provincie van de woonplaats van betrokkene. De persoons-
beschrijving vormde onderdeel van het bewijs dat iemand zijn 
militaire dienstplicht had vervuld, was uitgeloot of vrijge-
steld. Al is in de laatste twee gevallen de kans op een signa-
lement kleiner. Ook misdadigers moesten dienen als militair. 
Maar opvallend veel (aankomende) misdadigers ontsprongen 
de dans. Een deel van deze jongens was voor of tijdens de 
keuring al met justitie in aanraking gekomen en veroordeeld. 
Deze knapen werden als “geinfameerd” niet toegelaten tot 
het leger. Anderen kwamen wel door de keuring en traden in 
dienst. Maar zij zorgden dat ze er vrij snel weer uit kwamen. 
Bij voorbeeld door in de kazerne of daarbuiten een misdaad te 
begaan. Daarop werden zij dan oneervol ontslagen. Dat er niet 
zo veel veranderd is blijkt uit het volgende. Tijdens mijn eigen 
keuring voor de dienstplicht, stal een mede-dienstplichtige 
die ook gekeurd moest worden, een chronometer van een be-
geleider. Toen die daar achter kwam en de chronometer op de 
dief gevonden werd, kon deze meteen vertrekken. Binnen het 
uur had hij een glanzende militaire carrière om zeep geholpen.
Overigens werd in de periode voor de militaire dienstplicht 
het leger ook wel gebruikt als mogelijkheid om te ontsnappen 
aan justitie. De verdachte, die de hete adem van het gerecht 
in zijn nek voelde, nam snel dienst en was daarmee een tijdje 
onvindbaar. Zeker in de Franse tijd was er een grote behoefte 
aan soldaten die zich vrijwillig meldden, vragen werden niet 
gesteld. Ook deze jongens hielden het daar vaak niet lang uit, 
de discipline was mogelijk te veel voor hen. Zullen we dus maar 
zelden van een misdadiger een signalement als dienstplichtige 
aantreffen, als misdadiger werden van hem wel signalemen-
ten opgemaakt, bij arrestatie of intrede in een gevangenis. Bij 
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meerdere voorarresten of veroordelingen kon het voorkomen 
dat wel acht signalementen zijn bewaard over een periode van 
dertig jaar. Die signalementen zijn overigens niet altijd erg 
consistent. Zo is er een voorbeeld waarbij de haarkleur van 
iemand op 36-jarige leeftijd als grijs wordt opgegeven, terwijl 
hij de volgende twintig jaar toch gewoon blond bleek. En aan 
kleurspoelingen zal deze man niet gedacht hebben.
Een ander verschijnsel is het aanvragen van paspoorten door 
criminelen. Ook in die dagen had men een paspoort nodig om 
te reizen. Zeker als men na 1815 naar het buitenland wilde 
reizen, moest er een paspoort worden afgegeven worden 
door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar ook bin-
nenlandse reizen moesten vooraf vaak worden opgegeven 
en men moest het paspoort laten registreren bij de politie 
van de stad waar men arriveerde.4 Zo bleek in 1817 dat Mo-
ritz Bernhardt, de criminele grootvader van de beroemde 
Franse actrice Sarah Bernhardt, door de Amsterdamse poli-
tie als verdacht werd beschouwd omdat hij zijn paspoort had 
laten registreren in tegenwoordigheid van Nathan Gerson, 
een beruchte zakkenroller en dief.5 Het hebben van een pas-
poort kon voor de hier besproken doelgroep bijzonder han-
dig zijn. David Aron Aap, geboren in Amsterdam omstreeks 
1795 in een familie die ontbreekt in de komende reeks, maar 
daarin zeker niet zou misstaan, werd in de zomer van 1818 in 
zijn geboorteplaats gearresteerd, verdacht van diefstal. Hij 
had al minstens vijf jaar rondgezworven door Noord-Frank-
rijk en België als verkoper van brillenglazen en zegelwas. Bij 
zijn arrestatie toonde hij de Amsterdamse politie een op 
5 februari 1818 te Calais afgegeven paspoort op naam van 
Isidore Bine. De Amsterdamse politie trapte daar niet in 

aangezien de aangifte van diefstal was gedaan door Davids 
zwager en men David en zijn familie heel goed kende. 

Maar hoe vaak was de truc met het valse paspoort wel ge-
lukt? In een ander geval kreeg een notoire crimineel van de 
Nederlandse overheid wel heel gemakkelijk een buitenlands 
paspoort. Het argument hierbij was “liever kwijt dan rijk”. 
De crimineel in kwestie moest hiervoor wel enige brieven 
schrijven en een zogenaamd in Duitsland wonend familielid 
opvoeren, maar de achterliggende correspondentie van de 
autoriteiten geeft duidelijk aan hoe men dacht over zulke 
verzoeken. Terwijl de crimineel alleen maar een paspoort 
wilde om snel over de grenzen te kunnen ontsnappen als hij 
verdacht werd. Iets wat de autoriteiten ook wel snapten. 
Een aparte groep werd gevormd door de mensen die tussen 
1831 en 1839 naar of via België wilden reizen. Nederland en 
België waren in oorlog en men kon alleen langs enkele door-
laatposten door militair gebied België bereiken of weer 
naar Nederland terugkeren. Hiervoor moest toestemming 
worden verleend door de (staf van de) opperbevelhebber 
van het Nederlandse leger, de kroonprins en latere Koning 
Willem II.

Het zou interessant zijn om de verzoeken tot verkrijging van 
een paspoort te vergelijken met de correctionele registers 
van de rechtbanken. Mogelijk een mooi promotieonderzoek 
als de registers van gestraften allemaal geïndiceerd en via 
het internet toegankelijk zijn. Daarmee zou het voor genea-
logen natuurlijk ook veel makkelijker zijn om onderzoek te 
doen naar familieleden die een scheve schaats reden. Maar 

Tentoonstelling op het schavot aan het Stadhuis op de Dam, 1805, Beeldbank SAA
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zoals het vaak gaat als het “te gemakkelijk gaat en men het 
dus al weet “, is diepgaander onderzoek doen “niet meer zo 
spannend en te tijdrovend”. In de navolgende serie probeer 
ik daarom een lans te breken om onderzoek naar criminelen 
te verrichten voordat alle historische bronnen “voor ieder-
een” toegankelijk zijn via het internet.

De sociale opvang

Vele “nette” burgers in de stad hadden de beschikking over een 
sociaal vangnet. Was men poorter van de stad Amsterdam, dan 
konden bij voortijdig overlijden de kinderen worden opgeno-
men in het Burger Weeshuis, één der beste weeshuizen in de 
stad. Bij financiële problemen kon men aankloppen bij het kerk-
genootschap. Ook als men geen poorter was konden de wees-
kinderen worden opgevangen in een weeshuis van het kerkge-
nootschap. Dit betekende allemaal geen vetpot, maar het bood 
velen de mogelijkheid om in rechtschapenheid verder te leven. 

Voor anderen en degenen die nog maar kort in de stad ver-
bleven, bestonden die mogelijkheden veelal niet. Zij waren 
geen poorter, hadden nog geen “krediet” opgebouwd in hun 
geloofsgemeenschap, als zij al regelmatig hun gezicht lieten 
zien in een kerk. En voor mensen die niet wettig gehuwd waren 
lag het natuurlijk nog lastiger om hulp te krijgen. Dan bleven er 
nog slechts enkele opties open. In Amsterdam kon een beroep 
worden gedaan om steun bij de Huiszittenhuizen. Dit was geen 
huis waar men verbleef, men woonde gewoon thuis, maar een 
stedelijke bedelings-instelling voor mensen die bij hun eigen 
kerkgenootschap niet terecht konden. Het liefst wilden de 
regenten van de Huiszittenhuizen hun armlastigen overheve-
len naar de kerkgenootschappen, maar dat lukte niet zo vaak. 
Helaas zijn de inschrijvingsregister van bedeelden pas vanaf 
1805 bewaard gebleven. Bedelaars, dronkaards, landlopers en 
kort gestraften werden opgesloten in het Spin- en Werkhuis. 
Er bestond echter, als het water tot aan de lippen was ge-
stegen, ook een mogelijkheid om hier een tijdje op vrijwillige 
basis te verblijven. Weeskinderen die bij geen enkele geloofs-
gemeenschap konden worden opgevangen, konden altijd nog 
terecht in het Aalmoezeniersweeshuis. Dit overvolle complex 
was ook het laatste toevluchtsoord voor vondelingen en verla-
ten kinderen. En dan waren er sinds 1823 nog de Koloniën van 
Weldadigheid, een verzamelplaats voor armoedzaaiers, bede-
laars, landlopers etc. We zullen zien dat in de navolgende ar-
tikelen juist op deze instellingen door de betrokken personen 
vaak een beroep werd gedaan.

Opvallend is dat juist de armste inwoners van Amsterdam veel 
gebruik maakten van de stedelijke ziekenhuizen, het Binnen 
Gasthuis en het Buiten Gasthuis. Van het Buiten Gasthuis zijn 
vanaf 1818 de inschrijfboeken van opgenomen zieken bewaard 
gebleven. Hier werden ook de krankzinnigen en lijders aan be-
smettelijke ziekten opgenomen. Het inschrijfregister van zie-
ken van het veel drukkere Binnen Gasthuis is helaas pas vanaf 
1850 bewaard gebleven, veelal te laat voor gebruik bij deze 

onderzoeken. Wel zijn de sterfregisters met doodsoorzaken 
van beide instellingen nog aanwezig. Die lopen voor het Binnen 
Gasthuis vanaf 1823 en van het Buiten Gasthuis vanaf 1804. 
De akten van indemniteit zorgden er voor dat een stad of dorp 
niet op hoefde te draaien voor ondersteuning van nieuwko-
mers die armlastig waren of werden. De gemeente die akte 
van indemniteit afgaf, verzekerde daarmee de nieuwe woon-
plaats dat zij zes jaar verantwoordelijk zou blijven voor even-
tuele steun. Deze waardevolle achttiende-eeuwse bron voor 
mensen die verhuisden, levert voor bewoners van Amsterdam 
echter geen informatie op. Amsterdam gaf geen akten van 
indemniteit af en accepteerde ze ook niet. Omstreeks 1840 
werd echter een enigszins vergelijkbaar fenomeen ingevoerd. 
Gemeenten begonnen te werken met het zogenaamde “domi-
cilie van onderstand”. Daarmee werd de oorspronkelijke woon/
geboorteplaats bedoeld, die verantwoordelijk bleef voor bui-
ten die plaats gemaakte kosten of genoten ondersteuning. Die 
gemeente schoof deze kosten veelal weer door naar de plaat-
selijke kerkelijke en gemeentelijke armbesturen.

De methodiek van het onderzoek en de bronnen

Lukraak onderzoek naar een persoon met een mogelijk crimi-
neel verleden heeft, zoal al eerder opgemerkt werd, niet zo-
veel zin. Veel bronnen zijn niet voorzien van (gedigitaliseerde) 
naamklappers. Dat betekent een hele berg registers doorne-
men zonder een redelijke garantie op succes. Men dient dus af 
te gaan op aanwijzingen zoals deels boven beschreven en op 
aanwijzingen hieronder en in de volgende artikelen. De aller-
eerste aanwijzing komt vaak uit tijdelijke of volledige absentie 
van vader of moeder (of beiden), vermeld in een akte van de 
Burgerlijke Stand. Ook een overlijden, opgediept uit de Huwe-
lijks Bijlagen, in een niet logische plaats of het onbekend zijn 
van de plaats van overlijden kan een aanwijzing zijn. Het niet 
vinden van een huwelijk, terwijl de vader het kind wel aangege-
ven heeft bij de Burgerlijke Stand, kan een andere aanwijzing 
opleveren. Net als onregelmatigheden in de kinderschare. 
Vindt men elk tweede jaar een kind en dan ineens vijf jaar niet 
en daarna weer om het jaar, dan kan men zich afvragen wat 
daarvoor de reden was. Tijdelijke afwezigheid in verband met 
detentie?

Is men zover dat het interessant wordt om de archieven te gaan 
doorspitten die de justitiële instellingen hebben nagelaten, dan 
moet men eerst de jurisdictie bepalen. Daarmee bedoel ik het 
antwoord vinden op de vraag “wie was waarvoor verantwoor-
delijk?” Grotere plaatsen en steden hadden voor 1811 hun eigen 
lage en hogere jurisdictie. Dat hield in dat zij zowel kleinere 
vergrijpen (geweldpleging) als misdaden (diefstal) mochten 
berechten. Dorpen hadden soms hun eigen lage jurisdictie, die 
per dorp verschilde en afhankelijk was van rechten die men ooit 
verwierf. De stad in de buurt had echter de hogere jurisdictie 
over de omliggende dorpen. De schout en schepenen waren in 
alle gevallen verantwoordelijk voor de rechtspraak.
In het meest optimale geval zijn de volgende (series van) re-
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gisters bewaard gebleven. Allereerst de registers waarin de 
verhoren werden opgetekend, dan de registers met de ver-
oordelingen, de registers met de uitvoering van de straffen 
en de registers van de plaatsen waar de veroordeelde werd 
opgeborgen. Overal in Nederland hadden deze registers ande-
re benamingen, dus heeft het niet veel zin hier in te gaan op de 
vraag hoe deze registers heetten. Tussen 1811 en 1838 kende 
men, in volgorde van belangrijkheid, Vrede- en Politiegerech-
ten, Rechtbanken van Eerste Aanleg en Hoven van Assisen. 
Deze instellingen bevonden zich in de grotere plaatsen en be-
dienden ook de kleine plaatsen in de buurt. Waar de grenzen 
van deze districten precies liggen werd bepaald door het Kei-
zerlijk Decreet van 21 oktober 1811, waarin de overheid werd 
georganiseerd in gemeenten, kantons en arrondissementen. 
Deze indeling werd met kleine aanpassingen tot voor kort nog 
steeds gebruikt. Men dient dus eerst uit te zoeken welke recht-
bank voor welke gemeente bevoegd was. Daarnaast zijn er de 
archieven van de dorpsgerechten voor de kleinere lokale ver-
grijpen en de archieven van politie in de grotere plaatsen. 

In kleine plattelandsgemeenten is na de Franse Tijd het regis-
ter waarin de burgemeester zijn uitgaande brieven schreef een 
belangrijke bron. Hij is de eerste die als hulpofficier de echte 
officier van justitie op de hoogte bracht van iets verdachts. En 
dan zijn er de archieven van de gevangenissen en tuchthuizen 
zelf. En uiteraard als hoogste instantie van beroep was er het 
Hooggerechtshof in Den Haag. Na 1838 werden het justitiële 
systeem omgevormd in het systeem met Kantongerechten 
en Arrondissementsrechtbanken. De Code Pénal, toen al Wet-
boek van Strafrecht genoemd, bleef echter met enige aanpas-
singen tot 1887 in werking.

Al met al een vrij ondoorzichtig woud van mogelijke bronnen, 
waarbij twee zaken het belangrijkst zijn om in acht te nemen 
voor men het onderzoek start. Allereerst is er een groot ver-
schil in de procedures rond lichtere en zwaardere vergrijpen. 
Daar zal men zich eerst in moeten verdiepen, de lokale situatie 
inzake rechtspraak in combinatie met de tijdspanne dient te 
worden geanalyseerd. Als tweede punt dient de vraag beant-
woord te worden welke van bovengenoemde bronnen bewaard 
zijn gebleven en waar zij zich bevinden. De archieven van de 
dorpsgerechten bevinden zich vaak nog in de gemeentehuizen 
ter plaatse. Om een voorbeeld te geven van de Amsterdamse 
situatie voor de periode 1811-1838 dient het volgende. Het ar-
chief van het Vredegerecht is verloren gegaan, de archieven 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de politie bevinden 
zich in het Stadsarchief, terwijl de archieven van het Hof van 
Assisen en de gevangenissen (ook die te Amsterdam) zich in de 
provinciale archiefbewaarplaats bevinden. Voor Amsterdam 
is dit het Noord-Hollands Archief. In de laatste instelling wor-
den ook de archieven van de Amsterdamse rechtbanken en in 
principe alle archieven van justitiële instellingen in Noord-Hol-
land na 1838 bewaard. Een deel van de bronnen heeft geen of 
beperkte alfabetische toegangen. Het verdient uiteraard aan-
beveling de series met alfabetische toegangen (hoe primitief 
ook) eerst door te nemen. Voor de veroordeelden van zwaarde-
re misdaden kunnen de registers van de interdepartementale 
gevangenissen een uitkomst bieden. Dit is vooral van belang als 
de crimineel “gespreider” te werk ging. Zo vond ik een Rotter-
dammer in de gevangenis van Hoorn met vermelding van ver-
oordelingen in Gorinchem, Den Bosch, Roermond en opnieuw 
Gorinchem. Aangezien ik in Rotterdam zelf niets over hem in de 
rechterlijke archieven gevonden had, vermoedde ik bij hem een 

Interieur van het Spinhuis, ca. 1860, Beeldbank SAA
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schone lei. Dat bleek dus toch anders te liggen. In dit verband 
is het handig je te realiseren dat de laatste veroordeling de be-
langrijkste is. Daarin wordt veelal vermeld (met datum, plaats 
en vergrijp) welke veroordelingen ons boefje al eerder onder-
gaan had. Terugwerken is daarom het eenvoudigst.
Naast de strikt justitiële bronnen (rechtbanken, politie en ge-
vangenissen) zijn vooral van belang de bronnen die gaan over 
bedeling, zowel van kerkelijke als van gemeentelijke zijde, de 
opvang in weeshuizen en ziekenhuizen en de gemeentelijke 
bemoeienissen. Deze laatste categorie is veelal opgetekend 
en dus terug te vinden in de brievenboeken van de secretarie 
van de betrokken gemeenten. Soms is daarvan alleen een in-
schrijving in een indicateur (een chronologische of zaaksgewij-
ze toegang op een brievenboek) terug te vinden, maar ook die 
inschrijving geeft informatie. In Amsterdam vallen deze inge-
komen brievenboeken onder de dienst Algemene Zaken.

De navolgende artikelenreeks is bedoeld om mensen te stimu-
leren hun onderzoek te verbreden of om het onderzoek nieuwe 
impulsen te geven. Maar een waarschuwing is wel op zijn plaats. 
Eenmaal geconfronteerd met een “crimineel” zal de onderzoe-
ker snel ontdekken dat er informatie beschikbaar komt die men 
bij een “nette” burger nooit zal ontdekken. Tegelijkertijd begint 
daarmee echter een zoektocht langs archieven in binnen- en 
soms ook buitenland, waarbij men zich kan afvragen in hoeverre 
de bestede tijd aan die ene persoon opweegt tegen de tijd die te 
besteden is aan nog niet gevonden personen in iemands kwar-
tierstaat. Zelf heb ik die keuze al lang geleden gemaakt, maar 
het blijft voor iedereen natuurlijk een kwestie van prioriteiten.

Een terugblik op mijn onderzoek

Hoe mooi omschreven ook in de voorgaande pagina’s, ook ik heb 
regelmatig hele delen opnieuw moeten doornemen om tot de in 
de volgende artikelen te publiceren korte parentelen te kunnen 
komen. En ik ben mij bewust dat het nooit volledig zal zijn. Als 
één van “mijn” criminelen in één of ander dorp of stad wel be-
trapt is, maar weer werd vrijgelaten, heb ik dat gemist. Mocht 
iemand na lezing van een navolgend artikel denken, die naam 
ben ik ook wel eens tegengekomen, dan word ik graag daarover 
geïnformeerd.
Twee punten ter overdenking wil ik de lezer nu al graag meege-
ven. Onderzoek in archieven is nooit zwart-wit. Het merendeel 
is grijs. Bij onderzoek in rechterlijke archieven ligt de zwart-wit 
vergelijking op de loer, zeker als je dat vergelijkt met de be-
schrijving van een kerkarchief. Zo was het natuurlijk niet in de 
achttiende of negentiende eeuw als het gaat om armoede. Bijna 
alle misdaden in die tijd werden uiteindelijk begaan door men-
sen die, vanwege de honger, geen andere mogelijkheden zagen. 
Als het om families in de volgende artikelen gaat, is de vraag ook 
niet of ze goed of fout zijn. Laten we er van uitgaan dat de in de 
navolgende stukken figurerende personen moeite hadden om 
zich in de Amsterdamse gemeenschap te “settelen”. Netwerken 
waren er 200 jaar geleden en die zijn er nu nog. Geschiedenis 
verandert niet zo snel. De man of vrouw die een mandje vis stal 

of “per ongeluk een jas meenam” zijn niet aan de orde. Die geval-
len zal ik niet bespreken in de volgende artikelen, het gaat mij 
vooral om netwerken, de georganiseerde misdaad zouden we 
het nu noemen. Het gaat niet om die armoedzaaier die een stuk 
kaas steelt van de plank, zoals mijn oma’s oom Tjibbe.6

Als laatste punt wil ik nog opmerken dat misdaad in het verle-
den, net als tegenwoordig, in alle geledingen van de bevolking 
plaatsvond. Wat men wel zou kunnen opmerken is dat het ver-
grijp en de strafbepaling per bevolkingsgroep verschilde. We 
zien bij de armere bevolkingsgroepen meer geweld en diefstal 
voorkomen met, zeker gezien door onze hedendaagse bril, 
veelal hoge straffen. Bij de midden- en hogere klassen gaat 
het vaker om vermogensdelicten, met relatief mildere straf-
fen. De meeste justitiële processen hadden te maken met een 
ontkennende verdachte. Dat, zeker opnieuw gezien door onze 
hedendaagse bril, de hoeveelheid “circumstantial evidence” 
soms nogal dun was, bewijst het eerstvolgende artikel. De 
man in kwestie, een zakkenroller, werd eenmaal voor een pro-
ces vrijgelaten omdat er “geen termen” waren hem te vervol-
gen. Eenmaal moest hij voorkomen na verklikken van een an-
dere verdachte. Daarbij werd hij vrijgesproken. Maar hij werd 
uiteindelijk vijf maal veroordeeld. Hij ging vier keer in hoger 
beroep, waarop maar één keer vrijspraak volgde. De andere 
drie maal werd in hoger beroep het vonnis bevestigd. Dat zou 
tot daar aan toe kunnen zijn, ware het niet dat bij de vijf ver-
oordelingen sprake was van een “heterdaadje”. Maar bij de vijf 
“heterdaadjes” werd geen enkele keer het gestolen item, een 
horloge of beursje, in de kleren of op het lichaam van de ver-
dachte aangetroffen! Dat belette de rechters niet straffen uit 
te spreken van iedere keer vijf jaar hechtenis. Tegelijkertijd zal 
uit het reeds aangekondigde artikel duidelijk worden dat deze 
“door klasse-justitie geplaagde” zakkenroller wel degelijk in 
criminele kringen verkeerde, zodat het oordeel van de rech-
ters waarschijnlijk wel juist was. Maar dat iemand vier keer tot 
vijf jaar gevangenisstraf werd veroordeeld zonder hard bewijs 
klinkt ons in de eenentwintigste eeuw als zeer onwaarschijn-
lijk in de oren. De man in kwestie, één van de “beste” zakkenrol-
lers van zijn tijd, is gewoon twee eeuwen te vroeg geboren. Als 
hij dit zou lezen, zou hij zich omdraaien in zijn graf. Het enige 
probleem hierbij is dat toen hij stierf, hij “van stadswege” werd 
begraven, en zijn graf al heel lang geleden geruimd is.

Noten
1 Met dank aan Gerrit Kouwenhoven te Veese voor het meelezen.
2 Zie o.a. Sjoerd Faber, Strafrechtspleging en criminaliteit in Amsterdam, 1680-

1811. De nieuwe menslievendheid, Arnhem, 1983 en J.P.H. de Monté Verloren, 
Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke 
Nederlanden tot de Bataafse omwenteling, Deventer, 1972. 

3 R.F. Vulsma in Gens Nostra 62 (2007) afl. 6.
4 In Amsterdam is de registratie van afgegeven en bij aankomst geregistreerde 

paspoorten niet bewaard gebleven, maar in het Gemeentearchief van Den 
Haag bv. zijn wel registers van afgegeven binnenlandse paspoorten aanwezig. 
Ik houd mij aanbevolen voor aanwijzingen waar nog meer van dergelijke regis-
ters over de periode 1811-1850 bewaard worden. Zij kunnen een waardevolle 
bijdrage leveren aan onderzoeken naar reizende lieden voor de verplichte 
invoering van de bevolkingsregisters in 1851.

5 Zie Harmen Snel, The ancestry of Sarah Bernhardt. A myth unraveled. Amster-
dam, 2007.

6 Zie hiervoor Toeval en geluk in de genealogie. Of is dat serendipiteit? in Gens 
Nostra 66 (2011), p. 324-327.
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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 
daaraan gerelateerde wetenswaardigheden. 

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

Suggesties voor het zoeken op 
het internet door een genealoog
Enige jaren geleden schreef ik voor de Groninger Archieven een algemene folder 
over het genealogisch onderzoek op het internet. In deze folder geef ik informatie 
over digitale bestanden (koop en download), uitleg over de diverse internetadres-
sen en een paar tips en trucs voor het effectief zoeken. In 2006 werd deze fol-
der in Gens Nostra gepubliceerd. Intussen zijn er echter diverse sites bijgekomen, 
adressen veranderd, lay-outs omgegooid en zijn er - niet onbelangrijk - veel nieuwe 
genealogen bijgekomen, die natuurlijk ook allemaal de digitale snelweg op willen. 
Liefst gericht, zodat zoeken op het internet ook echt iets oplevert en tijd uitspaart. 
In deze artikelen vindt u een kleine greep uit de vele genealogische sites en een 
selectie uit de collectie van de archieven. Verder adressen voor de aankleding van 
uw stamboom om die in een historisch perspectief te plaatsen. 
Het internet is een geweldig medium. Er is maar één probleem: hoe en waar vind 
je de sites die je nodig hebt. Internetpagina’s blijven niet altijd in de lucht en url’s 
(uniform resource locator = adressen) veranderen regelmatig. Er komen per dag 
ontelbare sites bij en er verdwijnen pagina’s. 
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Er worden massaal doop-, trouw- en begraafgegevens digitaal 
bereikbaar gemaakt en op het internet gezet (onder andere in 
de Achterhoek, Alkmaar, Amsterdam, Drenthe, Fryslân, Giet-
hoorn, Groningen en Den Haag), notariële aktes komen online 
(onder andere in Fryslân, Drenthe, Utrecht en Amersfoort), 
begraafplaatsregisters worden gedigitaliseerd, memories 
van successie (aktes t.b.v. belastingaangifte na overlijden) zijn 
te doorzoeken (onder andere in Fryslân, Groningen, Drenthe, 
Gelderland en Zeeland), advertenties zijn online te bekijken en 
particulieren stellen hun gegevens beschikbaar. 
Het doel van mijn artikel is daarom u enigszins wegwijs te ma-
ken in deze ontwikkelingen op het internet. Mocht een hier 
besproken en opgegeven link niet meer beschikbaar zijn, pro-
beer dan via google, d.m.v. het intikken van (een deel van) de 
link, deze opnieuw te vinden. 
Dit artikel is verdeeld in drie delen. Het eerste deel gaat in op 
de vraag hoe men beginnen kan, en geeft daarnaast enige al-
gemene opmerkingen, in het tweede deel worden een aantal 
beschikbare archieven besproken en uitgelegd hoe men een 
zoekmachine gebruikt (met iets over CD-rom’s) en het derde 
deel noemt een aantal sites die bedoeld zijn om te zoeken in 
de provincies Groningen, Friesland en Drenthe met aan het 
eind een paar bekende nationale sites. In een volgende Gens 
Nostra komt hierop een vervolg.

Hoe begint men  
en enige algemene opmerkingen

Wat is het internet

Eigenlijk behoeft het internet geen uitleg meer. Iedereen weet 
dat het een grote verzamelplaats is van allerlei gegevens, 
waarin je op elk gewenst moment kunt zoeken en niet afhan-
kelijk bent van openingstijden van archieven en musea. Nadeel 
is dat iedereen een homepage kan aanmaken en dat niet ieder-
een even nauwkeurig met gegevens omgaat. Let er dus op dat 
u gegevens, met name van particuliere sites, controleert! Ook 
sites van archieven kunnen fouten bevatten. Een tikfout is snel 
gemaakt. Controleer, indien mogelijk, gegevens met scans van 
aktes. De c en k, d en t werden vroeger nog wel eens door el-
kaar gebruikt. Werk bij het zoeken zoveel als het kan met wild-
cards (*).

Waar begin je en hoe ga je verder

In de adresbalk typt u het internetadres. Meestal begint dit 
met www. (world wide web) of http:// (hyper text transport 
protocol, taal waarmee computers met elkaar praten) gevolgd 
door een naam. (Het is gebruikelijk om wanneer http:// gevolgd 
wordt door www, het eerste deel weg te laten. U hoeft dat ook 
niet in te typen ). Daarna Enter geven en de pagina opent zich. 
Een onderstreept woord op de site verbindt u door met een 
andere internetpagina als u erop klikt. Dat gebeurt ook als u 

op Links (doorverwijzingen, verwante homepages) gaat staan. 
Eenmaal op het net verdwaal je al snel. Het is dus belangrijk 
een paar favoriete sites te hebben, waar je snel weer heen 
kunt gaan. Dat doet u door ze vast te zetten als favoriet of als 
bladwijzer, afhankelijk van welke browser u gebruikt.

Favorieten en bladwijzers

Nadat u een pagina in Internet Explorer hebt geopend gaat u 
via Favorieten (de vijfpuntige ster bovenin het menu) naar Aan 
Favorieten toevoegen. Plaats bepalen waar u hem hebben wilt 
en eventueel een nieuwe map maken of een andere naam ge-
ven. Favorieten kunt u eigen namen geven (ook later nog) door 
op de betreffende favoriet in uw voorkeurslijst te gaan staan 
en klikken op de rechter muisknop. Derde van onderen staat: 
Naam wijzigen. Wilt u ze alfabetisch hebben, dan gaat u op een 
willekeurige favoriet staan, rechter muisknop Op naam sor-
teren kiezen. Andere mogelijkheden onder de rechter muis-
knop zijn onder andere Knippen, Kopiëren, Verwijderen en 
Eigenschappen. Zelf maakte ik een mappenverdeling volgens 
diverse onderwerpen, zoals Geschiedenis algemeen, Fryslân, 
Groningen, Scheepvaart, Militairen, Beroepen enz. De mappen 
kunt u eventueel weer onderverdelen.
In Mozilla Firefox en Google heten de favorieten “bladwijzers”, 
verder is de werkwijze vergelijkbaar met die in Internet Explorer.

Pagina terugvinden 

Manieren om eerder bezochte pagina’s terug te vinden zijn met 
de pijl helemaal links bovenin uw beeld (maar dat werkt alleen 
voor pagina’s die u even daarvoor gezien heeft) en via Geschie-
denis (zie afbeelding). Daar wordt elke door u geopende blad-
zijde geregistreerd tot (maximaal) drie weken terug. Wilt u er 
zeker van zijn dat u later op de dag een bepaalde pagina terug 
kunt vinden, druk dan de Shift knop in bij het doorlinken. De 
bladzijde blijft dan onder de andere staan. In andere browsers 
kan de werkwijze anders zijn, meestal wijst dat zichzelf. 
Zelf maak ik vaak van een pagina die me interessant lijkt een 
afdruk. Daar staat dan het internetadres op, zodat ik de site 
altijd weer kan opzoeken. Kijk voor de zekerheid, voor u print, 
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even via Bestand, Afdrukvoorbeeld naar het aantal bladzij-
den. Het is uiteraard mogelijk aan te geven welke pagina u 
wilt printen. Met veel printers kunt u ook eenvoudig dubbel-
zijdig printen!

Tip: Kijk, voor u een archief gaat bezoeken eerst even op 
hun site. Of bel ze. Dit voorkomt dat u een tevergeefse 
reis maakt of stukken bekijkt die online beschikbaar zijn. 
Archiefstukken kunt u (vaak) online reserveren.

Leren/oefenen 

Misschien wilt u eerst nog even wat meer wegwijs raken op 
het internet of wat vertrouwder worden met de toetsen en 
functies. Op www.google.nl/intl/nl/insidesearch kan dat. Het 
is te vinden onder De nieuwste zoekfuncties, tips en trucs. 
Verder zijn er veel boeken voor beginnende ‘computeraars’ 
op de markt. Daarna kunt u uw kennis testen van computers, 
sofware en internet op www.computerbrevet.nl. U kunt de 
test(en) invullen (te vinden links onder Kies een toets) en na 
het insturen krijgt u uw score met de goede antwoorden te-
rug en (mogelijk) een brevet. Internettermen kunt u zien op 
http://internetwoordenboek.nl.

Archieven, het gebruik van een 
zoekmachine en CD-rom’s 

Archieven

Inventarisatie en beschrijving van alle Nederlandse archie-
ven zou in deze artikelen te veel ruimte innemen. Maar u wilt 
voor u naar een archief gaat graag zien wat er aan (digitale) 
bestanden aanwezig is en wat de openingstijden zijn. Er zijn 
diverse startpagina’s van waaruit al deze archieven op te 
roepen zijn. Ik noem: http://archieven.beginthier.nl. De start-
pagina geeft onder andere Archief Provinciaal Nederland, 
Gemeente Archieven, Landen Archieven en Streekarchieven 
van Nederland. Alfabetisch gerangschikt per soort. 
Www.archieven.org heeft als kop: Internetgids voor het zoeken 
naar personen en documenten en geeft honderden archieven 
van gemeenten, historische archieven, film- en sportarchie-
ven, universiteiten, koninklijk huisarchief, hoogheemraden, 
kerkarchieven, enz. Te bereiken via Archiefzoeker.nl. 
Http://www.archiefnet.nl geeft in vier gekleurde blokken de 
archieven van Nederland, Vlaanderen, wereld en overig. Aan-
klikken van Nederland geeft verdeling plaats en provincie. 
Wijst zichzelf. 

Zoeken met een zoekmachine

Zoeken op het internet op je eigen naam via een zoekmachi-
ne is altijd een aardig begin. Ik zoek meestal op Google: www.
google.nl. Om te voorkomen dat u een hele lading pagina’s 

krijgt met de voornaam en achternaam een eind uit elkaar, zet 
u in het zoekscherm de naam tussen aanhalingstekens. Dus 
bijvoorbeeld “Cyriacus Hoorn”. Hoofdletters zijn in dit geval 
niet belangrijk. Google ziet dit dan als één woord en hierdoor 
wordt het aantal gevonden bladzijden beperkt(er). Het is mo-
gelijk het openingsscherm van Google in een andere taal in te 
stellen. Als u een site vindt in een buitenlandse taal staat soms 
onder het adres (naast het pijltje) Vertaal deze pagina, maar 
stel je van de vertaling niet teveel voor. Zoekopties beperken 
of uitbreiden kan door achter de zoekterm een - of + te zetten 
met het uit te sluiten oftoe te voegen woord.
Nog een aardige optie bij Google is het geheugen. U zoekt bv. 
op Smal en genealogie. Dat geeft honderden verwijzingen naar 
pagina’s waarop beide woorden voorkomen. Bij een paar krijgt 
u, bij de poging die homepages te openen, de mededeling: deze 
pagina kan niet worden geopend. Als u nu terugkeert via Vori-
ge (met de pijl op balk linksboven) krijgt u weer het overzicht. 

Onder de pagina die u probeerde te openen staat het pad 
(www.xxx.yyy), eronder staat een pijltje. Hier de keus uit cache 
en (soms) gelijkwaardige pagina’s. U klikt nu op cache en krijgt 
alsnog de pagina te zien die Google keurig in het geheugen had 
opgeslagen toen hij indexeerde. 

CD-rom’s

De vele CD-rom’s die de laatste jaren zijn uitgebracht maken 
het de genealoog ook een stuk gemakkelijker. Niet meer ge-
nealogische tijdschriften op index doornemen, maar een CD-
rom van dat tijdschrift doorzoeken door eenvoudig een naam 
in te typen. Aanklikken ervan geeft de pagina’s aan waarop 
de naam voorkomt. Een paar CD-rom’s die verschenen: Gens 
Nostra 1946-2006, jaarboek Centraal Bureau voor Genealo-
gie 1947-1996, Nederlandsche Leeuw 1883-1983, Nederlands 
Patriciaat 1910-1997 (zgn. Blauwe boekjes), Nederlands Adels-
boek 1903-1987 (zgn. Rode boekjes) en Bronnen voor Indisch 
genealogisch onderzoek. Van Groningen zijn CD’s van de Rech-
terlijke Archieven (huwelijkscontracten, boedelscheidingen, 
testamenten e.d.) van onder andere Beerta, Midwolda, Veen-
dam en Wagenborgen verschenen. Van Drenthe is de Etstoel 
van 1609 tot 1811 (allerlei soorten geschillen) gedigitaliseerd, 
evenals Ons Waardeel/Spint Arwten en de (Nieuwe) Drentse 
Volksalmanak (1837-2001). Om het zoekgemak te vergroten 
kunt u de CD’s (in één map) op de harde schijf van de compu-
ter zetten, zodat u ze in één keer kunt doorzoeken. Werkwij-
ze: maak in Windows Verkenner (in de map Mijn documenten) 
een nieuwe map aan (Bestand, Nieuw, Map) en geef deze een 
logische naam, bijvoorbeeld CD’s boeken. Selecteer de CD en 
dan via Bewerken, Kopiëren doen. Daarna naar de nieuwe map 
gaan en daar de CD plakken via Bewerken, Plakken. Mogelijk 
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moet u de index van de CD nog even activeren of installeren. 
Sinds juli 2013 zijn de jaargangen 1883-1932 van De Nederland-
sche Leeuw online. Op www.knggw.nl van het Koninklijk Ne-
derlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde zijn 
deze te vinden onder raadplegen.

Tip: Lees, voor u op websites gaat zoeken, eerst even de 
zoekinstructie. Vooral belangrijk voor het gebruik van 
wildcards (tekens zoals * ? of % i.p.v. één of meer letters), 
want die zijn niet in ieder zoekprogramma gelijk.
Tip: Vroeg of laat komt u in een archief om aktes te con-
troleren of uitgebreider onderzoek te doen. Als u daar 
van een akte een foto maakt, fotografeer dan een pa-
piertje mee met daarop de benaming van het archief, het 
toegangsnummer, inventarisnummer, naam, datum en 
eventueel bladzijde. Zet bij een kopie die gegevens op de 
achterkant. Zo kunt u altijd de originele bron terugvinden. 

Het zoeken in de drie 
noordelijke provincies

In Groningen

Het adres voor zoeken in de DTB en burgerlijke stand van de 
provincie Groningen is www.allegroningers.nl. Achternaam en 
(eventueel deel van de) voornaam invullen geeft een lijst tref-
fers. Deze kunt u filteren met de items links op de site. Soort 
akte, gemeente, plaats, periode, rol en register beperken het 
aantal gevonden namen. Een andere volgorde in de lijst (aflo-
pend/oplopend) krijgt u door op één van de kopjes in de blau-
we balk te klikken. U kunt ook direct gerichter zoeken door op 
de startpagina Toon uitgebreide zoekopties te selecteren. In 
het scherm dat u dan krijgt kunt u meteen aangeven of u wilt 
zoeken in Voor 1811 of Vanaf 1811 en is het mogelijk een tweede 
persoonsnaam op te geven. Het is mogelijk om op de site met 
wildcards te werken, in dit geval door een * in te vullen op de 
plaats van één of meer letters. Met de gevonden resultaten 
heeft u nu de mogelijkheid: inzien akte, register inzien, beeld 
bestellen, detail opslaan als jpg of pdf en printen.
Verder is men begonnen met het invoeren van memories van 
successie en met emigranten.

De Groninger Archieven zijn te bereiken onder www.gronin-
gerarchieven.nl. Onder Onderzoek, Themasites staan oa. 

AlleGroningers, Beeldbank Groningen, OVCG (over Tweede 
Wereldoorlog), GAVA (films en video), Poparchief Groningen, 
Cartago en Archieven Nederland. Onder hetzelfde kopje On-
derzoek staat ook Hulp bij onderzoek met de gratis Onder-
zoeksgids Groninger Archieven (61 pagina’s), die u op weg 
helpt om in hun collectie de informatie te vinden die u zoekt. 
De gids is daar te downloaden. Naast algemene informatie is 
er speciale aandacht voor onderzoek naar familie, naar sche-
pen en schippers, naar panden en naar boerderijen. Hier staan 
ook folders over deze aparte onderwerpen. 
Reserveren van stukken voor uw bezoek aan het archief kan 
via Onderzoek, Studiezaal, Reserveren van stukken. Onder 
Onderzoek, Hulp bij onderzoek, Familie staat een lijst gedoop-
te ‘onechte’ kinderen uit stad Groningen van 1640-1811 onder 
Vader onbekend in stad Groningen 1640-1811. Bij een deel is 
door mij, zie Gens Nostra oktober/november 2011 artikel Va-
der onbekend in stad Groningen 1640-1811, in diverse andere 
bronnen de toen onbekende vader gevonden. Er komen meer 
digitale bronnen bij.
Heeft u zelf geen tijd en/of zin opnames van archiefstukken te 
maken, dan kunt u de Groninger Archieven vragen deze voor u 
te scannen. Informeer naar de prijzen en mogelijkheden.
Intussen kunt u onder andere de Acta Consistorii 1594 tot 
1639 (kerkenraadhandelingen stad Groningen) “lezen”, zien 
welke bezittingen uw voorouders in het Oldambt, Fivelingo 
en Westerwolde hadden in de boedelinventarissen en ont-
dekken welke personen voor de Hoge Justitiekamer moesten 
verschijnen van 1692 tot 1721. Er zijn bijna 100 gescande (deel-) 
bestanden via deze site te zien. Intikken van het woord scan 
in het zoekscherm (rechtsboven) geeft de lijst met bestanden. 
Documenten zijn in pdf-formaat of zijn te zien met behulp van 
het gratis te downloaden programma djvu.
Op www.lidmatengroningen.nl staat een groot deel van de lid-
matenlijsten van de provincie Groningen tot 1811, exclusief de 
stad Groningen. Zoeken kan via de beginletters van de plaat-
sen (bovenin), zoeken in lijsten door in het zoekscherm (ctrl f) 
de naam in te typen. Of doorzoek alle lijsten in één keer via het 
zoekscherm links op de pagina. Op de openingspagina staan 
zoektips en de mogelijkheid tot zoeken via de kaart (Kerspel 
Klik-Kaart). Zoeken door alle lijsten werkt (mogelijk) tijdelijk 
niet. 
“Het Verhaal van Groningen” (www.hetverhaalvangroningen.nl) 
biedt verhalen van en over Groningen, die de rijkdom en de dy-
namiek tonen van deze regio over vele jaren. De site en opzet is 
vernieuwd, zoals ook in het kopje te lezen is. Men wil (nog meer) 
verrassen en een laagdrempelige ingang op de cultuur (-ge-
schiedenis) van de provincie bieden. De verhalen van en over 
Groningen bereikt u door links op de site een item in thema’s en 
tijdvakken aan te klikken. Het zoekscherm staat rechts boven.

In Fryslân (Friesland)

Gegevens uit de burgerlijke stand van een deel (ruim twee 
derde) van Fryslân (vroeger Friesland) zijn te vinden op www.
allefriezen.nl. Het grootste deel van de ingevoerde aktes is 
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in te zien door middel van duidelijke scans. Het is gratis. Na 
intikken van een naam krijgt u een lijst met gevonden namen, 
meer gegevens ziet u door erop te gaan staan. Als er een scan 
van de akte is ziet u dat meteen. U kunt wildcards (* i.p.v. één 
of meerdere letters) gebruiken, wat het zoeken gemakke-
lijker maakt. Bijvoorbeeld: Wieberen (Wijbren) van Stralen 
zoekt u door intikken W*br* Str*len. Men is begonnen met het 
invoeren van de bevolkingsregisters.
De site voor onderzoek voor Leeuwarden en Leeuwardera-
deel, www.gemeentearchief.nl, geeft onder Onderzoek 
(tweede blauwe balk) als eerste item Databases e.d. Na aan-
klikken ziet u onder Primaire bronnen na 1811 de geboorte-, 
huwelijk- en overlijdensakten van beide gemeenten. Voor 
1811 kunt u onder andere zoeken op dopen (1603-1813), huwe-
lijk (1594-1812), stadsbegraafboeken (1687-1805, met hiaat), 
aanvulling hierop vanaf 1550, lidmaten vanaf 1581. Verder 
vindt u onder andere een lijst met burgers van Leeuwarden 

uit 1492, burgerboek (v.a. 1530), besteding wezen in Old Bur-
ger Weeshuis vanaf 1554, aangifte van vaar- en voerbewijzen 
1694, boedelinventarissen, grafschriften in de Westerkerk 
Leeuwarden en register op Placcaatboeken. 

Tip: Een vervallen link tikken in het vakje Take me Back 
van www.archive.org, opent vaak alsnog de site.

 
Het adres voor zoeken in de provincie Fryslân is www.tresoar.
nl. Via Voorouders (tweede item in kolom links, onder zoek-
scherm Zoeken genealogie), krijgt u een lijst met bestanden 
waarin u kunt zoeken. Dit zijn onder andere: Zoeken voor 1811 
(dopen, trouwen en begraven), Zoeken na 1811 (geboorte-, hu-
welijks- en overlijdensakten na 1811 en strafrecht), Quaclap-
pen (namen eisers Hof 1527-1591), Volkstelling 1744, Quotisa-
tie (cohieren 1749, namen van bijna alle Friese gezinshoofden, 
met beroep en het te betalen bedrag), Memories van succes-
sie (aktes opgemaakt na overlijden. Hierin de erfgenamen), 
Notarieel (1809-1925, momenteel bijna twee miljoen aktes 
ingevoerd), Burgerboeken (tien steden, Leeuwarden op site 
HCL), Emigranten, Extraordinaris (opbrengst kloostergoe-
deren 1592-1646), Militairen 1795-1815 en Stem-kohieren 
(1698 en 1728). Onder Overige (genealogische) databases, 
staan nog ruim 20 digitaal te doorzoeken items. Een selectie: 

Beroependatabase (oude beroepsnamen), DTBL Inventaris 
(database van alle bronnen die in de DTBL zijn opgenomen), 
Thesaurus (spellingsvarianten van namen), Plaatsnamen 
database (waar ligt wat in Friesland), Naamaanneming 1811 
(personen die de familienaam aannamen met beroep, plaats, 
namen en leeftijden kinderen (in Friesland is het grootste 
deel hiervan bewaard gebleven), HISGIS (perceelsregistratie 
van de jaren 1700 en 1832. Data gekoppeld aan een kaart. Ook 
Groningen is ingevoerd), Adresboek 1928, Friese kentekens 
(eigenaren motorvoertuigen tot 1950), Quaclappen 1600-
1612 en Sonttolregisters (zeelieden die de Sont passeerden). 
Tresoar werkt aan een nieuwe lay-out. 

Op de site van de Fryske akademie (www.fryske-akademy.
nl) kunt u via Fryske Akademy (tweede item kop), Uitgaven 
(linker kolom), Online publicaties, Geschiedenis bestanden 
vinden die u kunt downloaden, onder andere Friese testa-
menten tot 1550 en Schoolmeesters in Friesland, 1600-1950. 
Wel eerst even de taal instellen.

Http://jong.tresoar.nl is een bijzonder mooi vormgegeven 
site voor scholieren en onderwijsgevenden in Fryslân. Op 
de homepage onder andere: Educatieve bronnen1, Muse-
umschatjes, Akten burgerlijke stand, Canon Geschiedenis, 
Canon Friese geschiedenis en Tijdsbeelden. Onderaan elk 
onderwerp Bekijk geeft meer info. Zo geeft aanklikken van 
Bekijk Educatieve bronnen (een grote verzameling opmer-
kelijke geschriften, brieven en documenten) een pagina met 
Informatie over deze site. Eronder plaatjes met periode, die 
(aanklikken) titels geven. Deze verwijzen weer naar verhaal-
tjes met aktes of afbeeldingen. Zo zitten onder de periode 
1600-1700 diverse brieven van de stadhouder Hendrick Ca-
simir II (onder Friese Nassau ‘s), onder andere één uit 1687 
waarin hij schrijft over de geboorte van zijn zoon Johan Wil-
lem Friso. Links verbindt door met interessante websites 
voor de jeugd en voor volwassenen. 

In Drenthe

Na het intikken van www.drenlias.nl krijgt u een balk met Infor-
matie, Zoeken na 1811, Zoeken 1600-1811, Zoeken vóór 1600, Re-
ageren/bestellen en Nieuws. Na 1811 kunt u zoeken in de Drentse 
geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten (1811-1962), in de Nota-
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riële akten (1810-1915), de Successiememories (1806-1928), in de 
persoonsregisters van de 19de eeuwse Drentse armenkolonies 
Veenhuizen/Ommeschans en in de bestanden van de Maat-
schappij van Weldadigheid. Van een (klein) deel van de personen 
in de kolonies zijn afbeeldingen. Deze bestanden zijn ook tegelijk 
te doorzoeken via Alle bestanden. Zoeken 1600-1811 geeft de 
kerkregisters dopen, trouwen en begraven van Drenthe (1600-
1811), 30e/40e penning 1682-1797, Haardstedengeld 1672-1804 en 
Bezaaide landen 1612. Voor 1600 kunt u zoeken in Cartago, het di-
gitale oorkondeboek Groningen en Drenthe over de jaren 1040-
1600. Oorkonden dienden als bewijs van een juridische handeling. 

Het vinden van scans van aktes in genver

FamilySearch (www.familysearch.org) heeft hoge-resolutie 
scans van aktes online van (bijna) geheel Nederland. Het betreft 

geboorten, huwelijksafkondigingen, huwelijksaangiften, huwelij-
ken, huwelijksbijlagen, overlijden en milities.
Intussen heeft men de originele site ietwat gestructureerd en 
zijn er wat foutjes verbeterd. Gebruik van de website www.gen-
ver.nl stelt u in staat om gezochte informatie sneller te vinden en 
voorkomt dat u aktes misloopt. 
Ze zijn per provincie en gebeurtenis gerangschikt. Gevonden ak-
tes kunt u downloaden via Save, rechts op het scherm. 

Voor een vervolg op dit artikel wil ik graag links hebben voor het 
zoeken in DTB, burgerlijke stand, memories enz. van andere pro-
vincies. U kunt ze sturen naar antonia.veldhuis@hetnet.nl. Ook 
uw opmerkingen en aanvullingen zijn welkom!

Antonia Veldhuis

Noten
1 Educatieve bronnen en Ferhalen van Fryslân lijken wel wat op het Verhaal van 

Groningen (of omgekeerd?). 
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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 Ton Roos en Margje Eshuis, ‘Op een dag zullen ze ons 

vinden’. Een Zeeuwse geschiedenis in Brazilië, Barneveld 
2008, 158 p., ill.; uitgave Koninklijke BDU Uitgevers, Bar-
neveld, ISBN 978-90-8788-048-4, alleen nog te bestellen 
via www.braziliaansekoorts.nl

Het lijkt vreemd om hier een boek te bespreken dat al meer 
dan vijf jaar geleden verscheen. Dat heeft een reden. Het boek 
werd niet geschreven met de genealoog als doelgroep voor 

ogen, maar bij nadere 
beschouwing is het voor 
genealogen wel een in-
teressant boek. Vandaar 
de bespreking. De vraag 
die zich bij mij na lezing 
van dit boek opdrong 
was: hoe voelden Jacob 
Hardekaas, zijn vrouw en 
drie kinderen zich toen zij 
in 1858 de kust van Zeel-
and aan zich voorbij za-
gen gaan? Waarom deze 
vraag zult u vragen. De 
recensent zal het maar 

gelijk erkennen: hij heeft een speciale band met dit gezin. Ja-
ren geleden ontdekte ik dat een ‘achterneef’ met zijn gezin 
emigreerde, het gezin vertrok in 1858 vanuit Antwerpen naar 
Brazilië. Maar wat zou er nou van dat gezin geworden zijn. Een 
antwoord op die vraag geeft dit boek jammer genoeg niet.
In tegenstelling tot de massale emigratie naar de Verenig-
de Staten is het vertrek in de periode 1858-1862 van enkele 
honderden Zeeuwen naar Brazilië vrijwel vergeten. Destijds 
werd het aangeduid met de term ‘Braziliaanse koorts’. In te-
genstelling tot de emigratie naar Noord-Amerika, waarbij ook 
welgestelde en geletterde mensen betrokken waren, ging het 
hier voornamelijk om vrijwel ongeletterde arbeiders. Dat zal 
het vergeten zeker bevorderd hebben. Naast een historisch 
verhaal over de Nederlandse contacten met Brazilië en de si-
tuatie in Zeeland in de eerste helft van de negentiende eeuw, 
schetst het boek een indringend verhaal van de problemen 
waarmee de Zeeuwen bij hun komst in Brazilië geconfron-
teerd werden. Gewend aan vlak land was het bergachtige ge-
bied, gedomineerd door de Braziliaanse jungle een volstrekt 
andere wereld. Bovendien waren klimaat, religie en taal ook 
volstrekt anders dan men gewend was. De emigranten waren 
gelokt met mooie vooruitzichten: eigen grond, een goed be-
staan. Het land van melk en honing.

Uit het boek blijkt dat het verhaal min of meer door een toeval 
verteld kan worden. In 1973 bezocht een Zwitserse predikant 
de kolonie in Holanda. Zwitsers en Luthers, omdat zich in deze 
omgeving ook veel Pommeranen gevestigd hebben. Een ont-
moeting met Isaack Louwers brengt de predikant er toe om 
zijn Gereformeerde collega Henk van Halsema op de hoogte 
te stellen: er wonen hier Hollanders. Het resultaat daarvan 
is de uitzending van een Nederlands echtpaar, de schrijvers 
van het boek. Zij ontdekken een wereld die in veel opzichten 
nog herinnert aan Zeeland. Er wordt in de streek nog Zeeuws 
gesproken, men is zich nog steeds bewust van de afkomst. 
In vroeger tijd deed men aan ringrijden, een sport die nu nog 
steeds in Zeeland wordt beoefend. Beschreven wordt dat een 
van de oudere inwoners had gepleit voor het in stand houden 
van de eigen taal: “Der komt ’n ké ‘n dag da ze ons vinnen”. Na-
tuurlijk verandert Brazilië in een snel tempo. Het land wordt 
niet voor niets als een van de groei-economieën van de wereld 
aangemerkt. Het lijkt er op dat Ton Roos en zijn vrouw net op 
tijd op het toneel verschenen om de bijzondere geschiedenis 
van deze groep in de Braziliaanse provincie Espírito Santo 
te beschrijven. Uitgebreid wordt verslag gedaan van de ge-
sprekken met oudere inwoners, onderzoek is verricht in ar-
chieven in Brazilië en Nederland.
Al met al levert het boek een indrukwekkend verhaal op. 
Bijzonder is het verslag van een bezoek aan een stervende 
vrouw, die eindelijk een pastor aan haar bed krijgt die haar 
eigen taal spreekt, die het Onze Vader met haar in haar eigen 
taal kan bidden. Want deze vrouw, Janneke Jansen, getrouwd 
met Pedro Schijve, sprak thuis altijd Zeeuws. Sinds de jaren 
tachtig van de vorige eeuw heeft de vooruitgang rasse schre-
den gezet. Het Zeeuws sterft uit. Dat was mede de aanleiding 
voor dit boek: het boekstaven van een verhaal dat snel ge-
schiedenis zal zijn. Het werd opgepakt door een ander Neder-
lands echtpaar: Arjan van Westen en Monique Schoutsen be-
zochten Brazilië en kwamen ook in contact met deze wereld. 
Schrijven en lezen is een aspect, horen en zien een ander. Zij 
besloten een documentaire te maken over deze Zeeuwse ge-
schiedenis in Brazilië, onder de titel ‘Braziliaanse Koorts’. Hoe 
die film er uit gaat zien is nog niet bekend; wie daar meer over 
wil weten kan de bijzonderheden vinden via de hierboven ge-
noemde website. Het boek is in elk geval al boeiend genoeg, 
fraai geïllustreerd en voorzien van uitgebreide overzichten 
van personen die de oversteek naar Brazilië waagden. Teveel 
namen om op te noemen, maar namen als Heule en Lauret wa-
ren er ook onder. Er leven nog steeds nazaten van hen in Bra-
zilië. Wat er van de familie Hardekaas werd? Geen idee, want 
ook dat laat het boek zien: sommige groepen verdwenen van 
de aardbodem. Leven hun nazaten nog ergens in Brazilië? Of 
kwamen zij door de ontberingen in de eerste paar jaar alle-



Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 3/4  –  115 

maal om het leven. Misschien komt het antwoord nog eens, 
als een van de Braziliaanse Zeeuwen besluit om het onder-
zoek voort te zetten.
In de inleiding van het boek komt de volgende zinsnede voor: 
“…want geschiedenis wordt niet alleen bepaald door de grote 
momenten van staatslieden en clerus, maar vooral door men-
sen die proberen hun samenleving op te bouwen.” Daarmee 
wil ik deze bespreking eindigen. Ik vind het boek een klein 
monument voor de honderden Zeeuwen die de moed hadden 
huis en haard te verlaten voor een onzekere toekomst. In fei-
te werden ze bedrogen, maar noodgedwongen probeerden 
ze van hun leven te maken wat mogelijk was. In het ene geval 
lukte dat beter dan in het andere. ‘Op een dag zullen ze ons 
vinden’. Door Ton Roos en Margje Eshuis is dat deels waar ge-
worden. Maar eigenlijk is het breder: door dit verhaal en de 
film die naar aanleiding van dit verhaal wordt gerealiseerd 
hebben we elkaar gevonden. Ik vind het een indrukwekkende 
geschiedenis.

Boeksignaleringen
 Ї Jan Hagens, Cornelis Baak. KLM-pionier zonder franje, 

2012, 146 p., ill., geen index; uitgave in eigen beheer

Deze biografie behandelt het leven van een Nederlandse vlie-
ger bij de KLM. Het verhaal is op verzoek van zijn dochter voor 
de familie geschreven. Maar ook zij die geïnteresseerd zijn in 
de geschiedenis van de Nederlandse luchtvaart zullen met 
belangstelling kennis nemen van dit boek. Baak was voor een 
groot deel van zijn civiele carrière als vlieger werkzaam in de 
oost. In februari 1942 maakte hij op een vlucht vanuit Australië 
een noodlanding bij Palembang. Samen met een collega werd 
hij gevangen genomen en vervolgens door de Japanse bezet-
ter geliquideerd. Een boeiend en tegelijk droevig verhaal.

 Ї Piet Benschop, Genealogie Bentschap Knook. Een familie 
vanuit NW-Brabant naar Tholen, Soest 2013 (3e versie), 45 
p., ill., geen index; uitgave in eigen beheer, P.C.Benschop@
zonnet.nl

Deze publicatie valt uiteen in drie delen. Het eerste deel be-
handelt de familie Bentschap, die afstamt van Hendrick Pe-
tersz, die in het jaar 1678 in Leerbroek in het huwelijk trad. Zo-
wel hij als zijn vrouw zijn afkomstig uit Middelkoop, gelegen 
tussen Leerdam en Schoonrewoerd. Het tweede deel behan-
delt de familie Knook, die afstamt van Joost Janse Knook, die 
in 1670 in Fijnaart in het huwelijk trad. Het derde deel behan-
delt tenslotte de familie die onder de samengestelde naam 
Bentschap Knook door het leven gaat, en die voornamelijk op 
het eiland Tholen terug te vinden is. Het feit dat geen index 
werd gemaakt is deels ondervangen door de heldere struc-
tuur, en door de opname van een genealogisch schema.

 Ї Bert van Beek, Kwartierstaat Bolten-Schuit, de voorou-
ders van Tjerk Johannes Bolten. Een eerste verkenning, 
Sint Michielsgestel 2012, 131 p., ill., index, uitgave in eigen 
beheer, in samenwerking met Uitgeverij Tienstuks, ISBN 
978 90 8860 087 6, info@tienstuks.nl. 

Een keurig uitgegeven 
kwartierstaat, met veel 
voorouders uit de provin-
cie Noord-Holland. Van de 
kwartieren worden alleen 
de voorouders vermeld, 
geen broers en zusters. 
Van diverse voorouders 
worden extra bijzonder-
heden vermeld, en er zijn 
ook enkele verklarende 
hoofdstukken aan toe-
gevoegd. Extra gegevens 
zijn vermeld betreffende 
de families Bolten, Kunis 

en Schuit. De illustraties zien er verzorgd uit en voor de bui-
tenkant van de uitgave is gekozen voor een prachtige foto, de 
Jisperweg in de Beemster, gezien vanaf de Middenweg. Een 
mooie uitgave voor Tjerk Johannes Bolten, al zal hij nog enige 
tijd nodig hebben om het te waarderen, want hij werd geboren 
op 20 februari 2011.

 Ї Harry Zanting, Ten Cate. Voorouders en hun familie op en 
rond het erf Den Kaat in Avereest, Maartensdijk 2013, 75 
p., ill., index; uitgave in eigen beheer, h.g.zanting@casema.
nl

Alweer het zesentwintigste (!) boekje van deze schrijver. Hij 
stamt zowel van vaderskant als moederskant van een familie 
Ten Cate af. De naam wordt herleid van de buurtschap De Kaat 
in de gemeente Avereerst. Van diverse personen / gezinnen 
worden allerlei bijzonderheden vermeld, waardoor deze uitga-
ve meer biedt dan een dorre opsomming van namen en data.

 Ї Ton van Dam, Het gezin van mijn halfbroer. Een arbeiders-
gezin in Amsterdam-Noord tussen 1950 en 1980, 2012, 95 
p., ill., geen index; uitgave in eigen beheer, ISBN 978-90-

9026622-0, te bestellen 
bij de auteur, a.v.dam@
tele2.nl

De schrijver werd ge-
boren in 1940, en zijn 
halfbroer waarvan in het 
boek sprake is in 1919. 
Een generatie en wereld 
van verschil. Hoewel de 
halfbroer levenslang 
deel uitmaakte van zijn 
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familie kende de auteur hem niet echt. Dat was de aanleiding 
tot een aantal gesprekken die uiteindelijk resulteerden in dit 
boekje. In thematisch ingedeelde hoofdstukken komt het leven 
van een gewoon Rooms Katholiek gezin in Amsterdam-Noord 
voorbij. Het geheel vormt een boeiend verhaal over dit gezin 
Van Dam, bestaande uit vader Han, moeder Jeanne en hun zes 
dochters en een zoon.

 Ї Ad van Bemmel, Het Delliusfonds (1740-2012). De nala-
tenschap van predikanten in Cothen, New York, Halsteren 
en Culemborg, 2012, 104 p., ill., index; uitgave Historische 
Kring tussen Rijn en Lek, ISBN 978-90-9027151-4, Histori-
sche Reeks Kromme-Rijngebied 13

In een bijzonder plezierig boekje voert de auteur ons door 
de Utrechtse predikantenfamilie Dellius. Gedurende een 
kleine eeuw (1641-1739) bedienden leden van deze familie 

de Nederduits Gerefor-
meerde kerk van Cothen. 
Godefridus Dellius, die 
predikant was te Albany 
(New York), Antwerpen 
en Halsteren, liet zijn 
flinke vermogen na aan 
zijn Cothense broer Cor-
nelius. Uit diens nalaten-
schap werd in 1740 het 
Delliusfonds gesticht. 
Dit fonds was bestemd 
voor ondersteuning van 
behoeftige familieleden. 
Het fonds bestaat nog 

steeds en wordt vanuit Culemborg beheerd, al zijn de laatste 
twintig jaar geen uitkeringen meer gedaan. Naast veel gege-
vens over de predikantsfamilie Dellius (de stamvader Johan-
nes Godefridi was in het eerste kwart van de zeventiende 
eeuw predikant te Bennekom en Zaltbommel), wordt het wel 
en wee van het fonds uit de doeken gedaan. In de bijlagen 
vindt men lijsten van personen die een uitkering ontvingen of 
gerechtigd waren verklaard. Wat mij betreft is het boekje een 
aanrader!

 Ї Margarita Baron-Mo-
nasso, Het Monassoboek. 
Geschiedenis van de fa-
milie in Nederland, IJzerlo 
2013, 199 p., ill.; uitgave 
Uitgeverij Fagus, IJzerlo, 
ISBN 978-94-91634-04-8

Waar zijn Italiaanse Ne-
derlanders bekend door 
geworden? Die vraag 
wordt in dit boek be-
antwoord en dit zal tot 

op zekere hoogte door Nederlanders wel herkend worden: 
beeldenmakers of beeldgieters, schoorsteenvegers, ijsbe-
reiders en terrazzowerkers. De familie Monasso kan tot de 
laatste groep gerekend worden. In Nederland kennen we het 
ook wel als ‘granito’. Wie dan terugdenkt aan de soms tamelijk 
fantasieloze aanrechtjes en badkamervloertjes uit de jaren 
zestig doet het vak beslist tekort. In het boek worden enkele 
voorbeelden gegeven waaruit blijkt dat een goede terrazzo-
werker een ware kunstenaar is! De familie stamt uit Travesio, 
gelegen ten noordoosten van Venetië. Aan het einde van de 
negentiende eeuw kwamen drie broers Monasso in Bocholt 
terecht. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vestigden zij zich in 
Nederland, in Aalten. De schrijfster stelt in het woord vooraf 
een paar vragen. ‘Wat is het ideale familieboek?’ En ‘Voldoet 
dit boek aan deze wensen?’ Ik kan in elk geval zeggen dat ze 
er in geslaagd is een mooi boek met een interessante inhoud 
te produceren. Niet alleen de familie kan er genoegen aan 
beleven, maar door de achtergrond van de familie en hun be-
roep is het ook voor anderen een aantrekkelijk en plezierig 
lees- en kijkboek geworden.

 Ї Hans Bauer, Savery. Een familiegeschiedenis van kunste-
naars van Kortrijkse oorsprong, 2012 (overdruk), 74 p., ill., 
geen index; uitgave Koninklijke Geschied- en Oudheidkun-
dige Kring van Kortrijk, Handelingen nieuwe reeks LXXVII

Wie zich laat leiden 
door de uitgever en de 
plaatsnaam Kortrijk 
heeft wellicht niet in de 
gaten dat dit artikel de 
oudste geschiedenis 
van een interessante fa-
milie in Nederland voor 
het voetlicht brengt. 
De schrijver behandelt 
hier de oudste gene-
raties van deze familie 
Savery, die opmerkelijk 
veel kunstenaars heeft 
voortgebracht. De stam-

vader is Maerten Jacobsz Savery, die in de vijftiende eeuw 
in Kortrijk woonachtig was, maar aan het begin van de jaren 
tachtig van die eeuw naar Haarlem trok. De personen in deze 
familie waren in de zeventiende eeuw werkzaam als schilder, 
graveur en kunsthandelaar. De rol van een aantal leden van 
de familie in de kunstwereld van die tijd wordt goed voor 
het voetlicht gebracht. De vraag die zich opdringt is in hoe-
verre een verwantschap bestaat tussen deze familie en de 
Antwerpse familie Xavery, die bekend werd door een aantal 
beeldhouwers.
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 Ї P.J. Weststrate, Eert uw vader en uw moeder. Het ge-
slacht Weststrate, ’s-Gravenzande 2012, 278 p., ill., index; 
uitgave in eigen beheer, voor nadere bijzonderheden zie 
www.weststrate-stamboom.nl

In goed Zeeuwse traditie is de titel van dit boek ‘Eert uw va-
der en uw moeder’. Een door anderen aan Zeeuwen opgeleg-
de traditie: ‘zûnig’ en ‘geen cent te veel’ is hier in elk geval niet 
van toepassing. Er is niets zuinigs aan dit mooi uitgevoerde 
boek. Het is opgezet in twee delen die – en dat is wel wat 
verwarrend – elk beginnend met pagina 1. Het eerste deel 
bestaat uit een beschrijvend verhaal waarin verschillende 
verhalen rond de familie de revue passeren. Van familieleden 
in openbare functies tot een familielid op het verkeerde pad. 
Boeiende achtergrondverhalen. Het tweede deel bestaat uit 
de bijzonder omvangrijke genealogie van de familie West-
strate, waarvan veertien generaties behandeld zijn. Stamva-
der is Jan Adriaensz Weststrate, die in de eerste helft van de 
zeventiende eeuw in Kruiningen en Krabbendijke leefde.

 Ї E.K. Kam, Huwelijksperikelen en andere sociale proble-
men. Het wel en wee van de Nijmeegse bevolking tussen 
1629 en 1782, Nijmegen 2013, 137 p., geen ill., index; uitgave 
Nijmeegse Bijdragen, Nota Bene No. 11

Een eenvoudige publicatie die aan de hand van het gerechte-
lijke archief van Nijmegen voorbeelden geeft van allerlei situ-
aties waarin gehuwden en anderen bij problemen in terecht 
kunnen komen. Het boekje geeft op deze manier een goed 
voorbeeld van de gegevens die gebruikt kunnen worden om 
ons genealogisch onderzoek te illustreren.

 Ї C.M. Hogenstijn, Een perfecte lantcaerte van Overijssel. 
De kaarten van Overijssel door Nicolaas ten Have in het 
licht van hun tijd, Zwolle 2012, 119 p., ill., geen index; Uit-
gave van de IJsselacademie, nr. 231, ISBN 978-90-6697-
229-2

Te vaak denken genealogen (en historici) niet aan landkaarten. 
Naast mooi illustratiemateriaal geven landkaarten ons in-
zicht in de omgeving waar onze voorouders woonden. Boe-
ken als deze worden door mij dan ook met interesse bekeken. 
En in dit geval niet omdat ik er iets aan heb voor mijn eigen 
onderzoek. Nee, dit boek heb ik met plezier bekeken vanwe-
ge de prachtige uitvoering, met vele illustraties. Maar ook 
vanwege de geschreven inhoud. De auteur belicht de kaart 
van Overijssel en de maker Nicolaas ten Have van verschil-
lende kanten. Niet alleen de achtergrond van de kaart en de 
kaartmaker komt zodoende onder de aandacht, maar ook het 
ambacht van kaart maken op zich. Een mooie uitgave, en ze-
ker aanbevolen voor onderzoekers in Overijssel.

 Ї J.M.G. Leune, De landgoederen Ekelenberg en Padmos in 
Steenbergen, Heerhugowaard 2012, 215 p., ill., index; uit-
gave GigaBoek, ISBN 97890-8548-3472

2012 was het jaar van de 
historische buitenplaat-
sen en dat heeft veel in-
teressants opgeleverd. 
Zo ook deze publicatie 
van Han Leune over de 
landgoederen Ekelen-
berg en Padmos. Behan-
deld wordt het ontstaan 
en de geschiedenis van 
twee landgoederen on-
der Steenbergen. Daar-
naast wordt uitgebreid 
aandacht besteed aan 
de eigenaren van de 

landgoederen. Studies zoals deze vullen gelukkig de witte 
gebieden in onze cultuurhistorische geschiedenis op. Zoals 
vaker geeft de auteur ook een webversie van zijn boek, zie 
www.hanleune.nl. Tegelijkertijd verschenen overigens ook 
overzichten van de eigenaren van deze beide landgoederen 
van de hand van A.M. Bosters (zie hieronder, ‘Verder ontvin-
gen wij’); op de familie Padmos gaat Bosters dieper in.

Verder ontvingen wij
A.M. Bosters, Eekelenberg eigenaren 1610-1925, Voorburg 
2012, 38 p., ill., index; uitgave in eigen beheer

A.M. Bosters, Padmos eigenaren 1480-1925, Voorburg 2012, 
45 p., ill., index; uitgave in eigen beheer

F.J.A.M. van der Helm, M.B. Rost van Tonningen (1852-1927). 
Het familieleven van de Lombokgeneraal, ’s-Gravenhage 
2012, 239 p., geen ill., geen index; uitgave Kirjaboek Hoog-
woud, ISBN 978-94-6008-140-8

E.K. Kam, …van de hooghe Toorn blasen… Gegevens uit 
de Raadsresoluties van de Stad Nijmegen over Couren en 
toornwachter 1591-1785, zonder plaats en jaar, niet gepagi-
neerd, geen ill., geen index; uitgave in eigen beheer

R.A. Parmentier, Indices op de Brugsche poorterboeken, 
Brugge 1938 (2 delen), LVI, 998 en 159 p., ill.; uitgave De Brou-
wer en Cie, Brugge, Geschiedkundige Publicatiën der Stad 
Brugge II

Horst Theisen en Markus Weidenbach, Familienbuch Irlich 
von 1580 bis 1899, 2003 (2 banden), 933 p., ill., index; uitgave 
in eigen beheer, Horst Theisen, Weissenthurm

Harry Zanting, Van Friese komaf deel 2. Bûnzje troch ús Ieren 
om, Maartensdijk 2012, 122 p., ill., geen index; uitgave in eigen 
beheer, h.g.zanting@casema.nl
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Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen 
nummers, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst 
Bestellingen, p/a Postbus 26, 1380AA Weesp, of per e-mail via  
info@ngv.nl (onder vermelding van de volledige referentie). De 
aanmaak van fotokopieën kan aan beperkingen onderhevig zijn. 
Tijdschriften worden niet uitgeleend.
De hier gepresenteerde rubriek tijdschriften is verzorgd door het VC 
team Tijdschriften, bestaande uit: Jos Kaldenbach (Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland, Groot-Brittannië, Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Australië, 
Nieuw-Zeeland,) Bert Kamp (België, Luxemburg, Frankrijk, Italië),  
Han Hilders (werkvoorbreiding) 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
Amstelodamum, jg. 100, 2013-1. Het Amsterdam van Johan 
Giskes, Echo’s van een rijk verleden; W. Schoonenberg: Hoe 
de Nieuwmarktbuurt werd gered [geschiedenis]; R. Lambour: 

Doopsgezinde gemeen-
ten te Amsterdam in de 
zeventiende en achttien-
de eeuw [geschiedenis, 
stadsreglementen, pan-
den, DTB’s; Meurs, van 
der Heijden, Volckertsz, 
van Laer, Anslo, van Cop-
penol]; J. Fijnaut: Amster-
damse notities: PAN Am-
sterdam [kunsthandel].
 Idem, 2013-2. R. Fuchs: 
Hoe Graft herinneringen 
oproept aan Rembrandt 
en Van Gogh; I. Teijmant: 

Ko Mulder (1900-1988): steedebouw op ooghoogte; C. Teulings 
e.a.: Unieke erfstukken van het Amsterdamse chirurgijnsgilde 
[gildepenningen, soorten, betekenis, gebruik; Smeeckes, Hart-
man, Koenerding, Cleeveringh van Vijve, Titsing, Bonn].

Amstelodamum, 104e jaarboek 2012. N.E. Middelkoop: Faits 
divers. Enkele illustraties bij de kroniek van Jacob Bicker Raije 
(1703-1777) [stadskroniek; van Selstede, Slicher, Valckenier, 
Vultejus, Marinkel, en vele anderen]; M. Hell: Zeezaken, ruzie 
en verzoening in de havenbuurt. Notaris Simon van Sevenho-
ven en zijn klantenkring (1681-1706) [Bockx, Lootsman, Sabé, 
Herwegh]; G. van Tussenbroek: Kaptein Rob in Amsterdam. 
Feit en fictie in het werk van Pieter Kuhn (1910-1966), schep-
per van een populaire stripheld [exm. Munnikes, x 1934 Mar-
garetha Groenewoud]; F. van Burkom: Herbert Fiedler (1891-
1962) als monumentaal kunstenaar; R. Jayasena, E. Schmitz: 
Van weiland in het veen tot stedelijke kade. Oudeschans 5, 7, 9 
en 11 interdisciplinair belicht [Pot, van Thiel, Tenninck]; S. Groot: 
De negentiende-eeuwse wedergeboorte van J.P. Sweelinck 
(1562-1621) [gedegen verificatie van genealogische data uit tal 
van bronnen!].

Arent thoe Boecop, 2013, nr. 98. B.H.J. te Boekhorst: Geslagen 
in Elburg. Middeleeuwse munten en de kerkelijke halve duiten 
van de Grote of Sint Nicolaaskerk; M. Marinus, B.de Waard-

Ruijs: De zilveren vinger-
hoed van Wobbyna van 
Hoecklum (ca. 1590-1657) 
[ook Hueckel, Hoeck-
els; exm. Francken, tr. 
1611 Gerrit Berns Heeck, 
Lutteken, Sandbergen]; 
B. de Waard-Ruijs: Het 
hemelgat in de Sint Nico-
laaskerk; R. Lotterman: 
Elburgers in dracht [be-

schrijving verschillende klederdrachten, foto’s, dragers: Van 
Doorn-Vinke, Hopman, Bokhorst, Broekhuizen-Ruijs, ‘t Goor-
van de Wetering, e.a.]; A. van Prooijen-Schenk: Heintje en de 
mode in de Roaring Twenties [Smit, Van den Pol, Schenk].

Bolswards Historie, jg. 3, 2013-4. S. ten Hoeve: De schilder 
Christoffel Franck in Bolsward [18e eeuw]; D. Bosma-Faber: 
Voogd en gardiaan, historische functies met een eigentijdse in-

vulling [St. Anthony Gast-
huis, sinds 1463]; P. Mul-
der: Taco van der Meer, 
een markant Bolswarder 
kunstenaar [*1898, exm. 
Van der Werf, x Aleyda 
Scholtens]; J. Keuvelaar: 
Sint Anthony Gasthuis en 
het Stadhuis; O. van der 
Meer: Jacob van Deventer 
en de Stadsplattegrond 
van Bolsward [minute-
kaart ca. 1560, meettech-
niek]; J. Keuvelaar: Het 
raadsel ontrafeld [gevel-

steen; Jarich Heeres, vermeld 1578-1612; beeldhouwer Schuy-
neman, Heerma, Mazzetti].
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Caert Thresoor, jg. 32, 2013-4. H. Ferwerda: Het verzamelen 
van zeekaarten. Hoe een thematische verzameling van oude 
kaarten tot stand kwam; P. van der Krogt: Jodocus Hondius 
(1563-1612); H. Teunissen: Kaarten van de Holocaust; E. Brink: 
Kaartencollecties in Nederland: Drents Archief. 

Genealogie (CBG), jg. 19, 2013-2. M. van der Meer: De namen 
van vondelingen; H. Snel: Joodse genealogie: wat is het ver-
schil?; P. Meijer-Knaap, D. Groffen: Sien, het model van Van 

Gogh [Hoornick]; K. Kui-
ken: Neef en nicht vrijt 
licht [vergelijkend onder-
zoek aan de hand van vijf 
parentelen uit Zuid-Hol-
land en Friesland]; A. van 
der Tang: Carolines foto-
album [Burnaby, Huysin-
ga, Badon Ghijben, van 
Oordt, van Walré, Ger-
ling]; M. van Bourgondiën: 
De venia aetatis of meer-
derjarigheidsverklaring.

Idem, 2013-3. M. Hen-
driksma: De matroos die moest verdwijnen [enige overleven-
de van goudschip de Lutine]; P. Prevos: Sociale netwerken in 
de achttiende eeuw: de inwoners van Heugem [18e eeuw; meer 
informatie op www.prevos.net/heugem]; G. Woertman: Auto-
somaal DNA en genealogie [uitleg en nieuwe ontwikkelingen]; 
R. de Neve: De miljoenen van Malakka [von Ranzow, van Angel-
beek, Koek]; C. Huitema: De missie van het Nederlands Dag-
boekarchief; G. van Breugel: Medieval Memoria Online: meer 
dan een database [dodengedachtenis ontsloten, enkele resul-
taten]; M. van der Meer: Steinsapir dit Sasha Stone; O. van der 
Meij: Regionaal Archief Leiden draagt na een fusie een andere 
naam: Erfgoed Leiden en Omstreken [interview met archiva-
ris Cor de Graaf]; M. Zoeteman-van Pelt: Kijk op bronnen (9): 
Kerkenraadsacta; E. Kloek: Vrouwen en kinderen eerst [over 
vrouwenlof en genealogie; van Akerlaecken]; G. van Breugel: 
Purper of paars?; Wapenregister.

It Beaken, jg. 74, 2012-3/4. 
F. Postma: Tussen Brussel 
en Leeuwarden. Viglius 
van Aytta en Friesland 
(1542-1577) [historische 
beschouwing]; P. Noo-
men: Eigenerfd of edel? 
Naar aanleiding van de 
afkomst van de Aytta’s 
[thoe Hemriksend, Buka-
ma, Schroetsma, Hania, 
Camstra, Bonninga, Rey-
narda]; O. Vries: De relatie 
van de ‘gens Nicolai’ met 

Viglius en Friesland [Zeeuws geslacht, ca. 1460-1616, met hoge 
functies bij de Geheime Raad te Brussel, de Raad van Beroer-
ten en in de Grote Raad te Mechelen en Friesland].

Jaarboek CBG, 2013, nr. 67. Laatste Jaarboek! M. Bax: Verticale 
en horizontale worteling. Of hoe westerse esoterie in de fa-
milie kan zitten [Fremery, van Stolk, Kalff, Muijsken, Berlage, 
Bienfait, Gentis]; K. Kuiken: Familie of fictie? Clans, lineages en 
genetische genealogie [Mackay, Reizenaar, Hoogerbeets]; P.A. 
Christiaans: De matrilineaire afstammingsreeks van Annetje 
de Boerin [Boom, van Loo, Harting, Mossel]; H. ‘t Jong: Veertig 
jaar wapenregister CBG; L. de Bruijn, Sj. Zanoli: Drie genera-
ties zwervers. Reconstructie van een familie aan de zelfkant 
[Woeper, Foppen, Demant, Ritzeveld]; Y. Bos-Rops: Familiear-
chieven: mooi, maar lastig; T. Dobbelaar: Vier overwegingen bij 
het schrijven van een familiegeschiedenis; G. Scheffel-Baars: 
Ontkenning en herkenning. Ethische dilemma’s rond ‘foute’ fa-
milie. 

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 41, dec. 2013. F. Pa-
telski: Limburgse voorouders van Karel Majoor [Hermans uit 
Maasbree, met geneagram Huijsmans (Roosteren)]; idem 

en E.M.A.H. Delhougne 
(†): Wackers, een Mid-
den-Limburgse familie 
met bekende nazaten 
[stamouders Herman 
Wackers x ca. 1660 Ae-
milia Damen in 7 gene-
agrammen uitgewerkt in 
stamreeksen naar een 
groot aantal bekende 
– Limburgse – Neder-
landers uit de politiek, 
bestuur, sport en cultuur]; 
H.J.L.M. Boersma: De fa-
milie Jonckhans, voordien 

genaamd Simons, uit Eijsden en Maastricht [7 gen., ca. 1500-
1710; Mieckens, Praesten, Lijnaers, Reckels, de Grati]. 

De Nederlandsche Leeuw, jg. 130, 2013-4. E. de Jonge: Het 
geslacht van Apeldoorn [12 gen., ca. 1225-1693; van Suythem, 
van Meeckeren, van Blaerinckhorst, van Essen, Caelsack, van 
Herwaarden]; J en J.P. Verhave: Konststuckjes van snyden; H. 
Verdonk (†): Godfried ‘van Henegouwen’ (circa 960), geen her-
tog, wel graaf? [minitieuse analyse van Godfried, vader van 
het broederpaar Godfried en Arnulf ‘van Florennes’ uit Hene-
gouwen, die al of niet identiek zou zijn met Godfried, de eerste 
‘hertog’ in Neder-Lotharingen (959-964); met verwantschaps-
schema]; J. Seekles: Wilhelm Moritz von Schmidt (1765-1846) 
[militair, schets militaire carrière, fam. afk. uit Hessen]; P.M. 
Kernkamp: Digitale Kranten: project van de KB ook voor ge-
nealogie bijzonder interessant [met voorbeelden en zoektips; 
Broese, Bouman].
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Idem, deel 4 ‘Publicaties’ 
(2013). S.A.C. Dudok van 
Heel, M.J. Bok: ‘Frans Hal-
sen’ aan de muur. Omgang 
met familieprotretten 
in Haarlem: Voocht-Oly-
can-Van der Meer [gede-
gen en prachtig geïllus-
treerde beschrijving van 
de vele familieportretten, 
met verwantschapssche-
ma’s en index; Dicx, Fabri-
cius, le Leu de Wilhem, de 
Liedekercke, Loo, Schat-
ter, van Valkenburg].

‘t Onderschoer, jg. 35, 2013-1. Sj. Wynia: Niet zo maar een boek 
[slachtoffers Japanse kampen; Schonewille, Dingeldein]; fam. 
Heuvels: De Bögelskamp en zijn laatste bewoners (1) [Gor-

temaker, Heuvels, Oude 
Nijeweme, Groener]; A. 
Saris: Veranderingen (2) 
[Westerhof, Wiefferink]; 
Th. Blokhuis: Dagboek 
meester Mulders: Kro-
ningsfeest 1898 in Dene-
kamp; Z. Kolks: De voor-
malige synagoge (sjoel) 
van Denekamp [ligging, 
geschiedenis]; J. Knippers: 
Het Munsterland kende 
veel stiftdorpen als stift 
Weerselo [Asbeck, Borg-
horst, Freckenhorst e.a.]; 

B. Busscher: De vier huwelijken van Jan Hendrik Hulsmeijers in 
Brekenkamp [(1830-1888), exm. Roepe; Busscher, Enkt, Huls-
beek, Voorhuis; chronologische lijst familiegebeurtenissen].

Ons Voorgeslacht, jg. 68, 2013, nr. 660. G.J. Van Gelder: De eer-
ste heren van Hendrik-Ido- en Schildmanskinderenambacht [7 
gen., 1309-1406; alles onder patronym]; B. de Keijzer: De oudste 

generaties van de fami-
lie Noomen te Langerak 
(2) [2 fragmenten, 6 gen. 
1445-1596; Benschop, 
de Ridder]; R.A. van der 
Spiegel: Leidse rentebe-
talers aan de vicarie Sint 
Catharina in Den Haag in 
1437 en 1579 [Zael, van der 
Horn, van Gagelenberch, 
van Stenevoort]; L.M. van 
der Hoeven: Begraven 
Woubrugge 1598, 1652-
1653, 1659, 1689-1690, 

1690-1691, 1709-1710 [Banen, van Egmont, Gestdurp, Eckx, Be-
kenes, van der Tocht, van Tol]; K.J. Slijkerman: Schoonmoeder 
of echtgenote? Hoe een foutief patroniem tot een dwaalspoor 
kan leiden [Cleijnen, Hordijck]; M.G.A. Ball: Enige huwelijken 
voor het gerecht van IJsselmonde [Tinthof].
Idem, 2013, nr. 661. K.J. Slijkerman: Het geslacht van Koenraedt 
Claesz uit Groote Lindt met de naamdragers van de Lindt, van 
der Stoup, Timmerman en Visser [5 gen., ca. 1480-1695]; add. 
& corr.: Smitshoek, Lagenhouck, Leenheer, van der Stoup/
Verstoup; Aanv. op Utrechtse parentelen deel 1: par. Luytgen 
Woutersz, par. Cornelis Jacobsz Kemp, Jan van Scorel, Drie 
Vleutense schouten, par. Van Eyndoven [van Cuyck].

Speuren en Ontdekken, 2013, nr. 103. R. Siekerman: Van ‘cos-
te gheleit ant voglehuus te timmeren van Bindelmeerbroec’ 
[1344-46, timmerman Claes Duvelant, Welich Andrees, 
Ghert Alfaertsz]; P. van Schaik, R. Siekerman: Boerderij Kerk-
zigt-Kerkzicht (1) [1722-1928; Le Leu de Wilhem, Elias, Rutgers 
van Rozenburg, Houweling, Van der Weijden; 3 gen. Van Wees, 
1831-1971].

De Spuije (Bevelanden), 2013, nr. 88. R. Baetens: kanttekenin-
gen bij de relaties tussen Zeeland en Antwerpen. Een histo-

risch perspectief; G. van 
der Wal: Over de relaties 
tussen Kats en Katten-
dijke [de heren van Cat-
tendijke; van Heusden, 
van Cats; met zegels]; M. 
Verweij: Van een Brussels 
fragment en een Kamper-
lands pastoor [Franco Ge-
rardsz 1490; Huysman, de 
Bredam; appendix: Kort-
geense studenten in Leu-
ven (15e-16e eeuw)], F. de 
Klerk: Opstand op de dijk 
[1756; Raas, Opstroom, 
Groenendijk].

Terra Westerwolda, jg. 2, 2013-3. J.S.A. Huizing: Een huwelijks-
bord met een Westerwoldse connectie [Wilts, Snijder]; R.M.A. 

Wegman: Parenteel Hind-
rick Jaspers, schoolmees-
ter te Sellingen (slot) 
[Boeles, Dieters, Hiskes]; 
P.C.J. Velema: Winkeliers-
dochter in Musselkanaal 
[jeugdherinneringen uit 
middenstandsgezin ja-
ren 60]; J.S.A. Huizing: 
De eigenaren van de Os-
sekamp te Bellingwolde 
[Bruggers, Stronk, en veel 
patronymen]; idem: Be-
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dreigd erfgoed? [verwaarloosde boerderij aan de Dorpsstraat 
1 te Onstwedde]; H. Blaauw: Scheepsjagen. Een beroep of een 
noodlot?; J. de Vries: Turfsteken in het land van de groothertog 
[uit Vledderveen; Schepers, Van der Heide]; A. Migchels: Het 
portret van … Geert Sterenborg en Zwaantje Volders; H. Le-
mein: Krasse Johanna blijft Poldert trouw [Vos]; J.S.A. Huizing: 
De kerkvoogd Boelman Heijes uit Vriescheloo [ovl. 1720]; H. 
Kämink: De hond van Berend Wever [voor de tredmolen van de 
houtzagerij]; J. Kok: Knigge & Co. Meubelfabriek (Knicos) [be-
drijfsgeschiedenis]. 

Tijdschrift voor Waterstaats Geschiedenis, jg. 22, 2013-1. 
J.M. van Winter: Frederik Barbarossa en de Noda in 1165 
[Noda = Neude, ontwikkeling noordelijk deel binnenstad 
Utrecht]; H. van Damme: De Generale Prins Willempolder [in 
Staats-Vlaanderen; bedijking en bevolking 1650-1655, inves-
teringsmotieven, bevolkingspolitiek]; M. de Vleesschauwer: 
Internationale polders in Zuidwest-Nederland. Een bijzonder 
aspect van de waterstaat van voor de grote fusiegolf; onder 
boekbesprekingen: M. Mijnssen-Dutilh: Een vallei vol water. 
Waterschapskroniek Vallei & Eem 1616-2011. 
 Idem, 2013-2. K.A.H.W. Leenders: Amfibische cultuur; A. Soe-
taert: ‘Pour servir de mémoire à la postérité’ [herinnerings-
cultuur en overstromingen in het vroegmoderne Namen]; J. 
Hovinga, A. de Kraker: Cruquius’ aanpak van het Goereese 
Gat getoetst.

Tussen de Voorn en Loevestein, jg. 49, 2013, nr. 148. K. Em-
mens: Achter het pleisterwerk van Kerkstraat 24/Ruiter-
straat 37 [complexe bouwgeschiedenis, vanaf late middel-

eeuwen tot heden]; J. 
Buylinckx: Een kinder-
lijkje en twee onechte 
kinderen... en wat Gerrit 
van Avezaat hiermee 
van doen had [1762-1768; 
Johanna Verhoeven, Air-
ke de Krijger, Jenneke 
van Wijnen; Backhofner, 
Brugman].
 Idem, 2013, nr. 149. A. de 
Koning: Diepvriesgolf 
over de Bommelerwaard 
[gebouwen]; S. Diepen-
daal: Op oude voet ver-

der... [archeologie]; M. van Iersel: Crisis in Zuilichem [jaren 
1929-1934]; R. Poorter: Van bulldozer tot bolwerk [werkzaam-
heden in de uiterwaarden 18e-20e eeuw]. 
 Idem, 2013, nr. 150. R. Poorter: Uiterwaarden tussen Zalt-
bommel en Hurwenen [historische ontwikkeling]; M. Knuijt: 
Kasteel Ammersoijen; R. van Tuyl: Een trans-Atlantische fa-
milieband bevestigd door moderne technologie [resultaten 
van het ‘Van Tuyl-DNA project’, afstammelingen van Ott Jansz 
van Tuyl uit Gameren, *ca. 1606; door het onderzoek is zelfs 
een afzonderlijk ‘Van Tuyl haplotype’ met variaties onder-

scheiden]; K. Emmens: Monument 1813-1913 in Zaltbommel; 
J. van Willigen, J. Groenendijk: ‘Wij sullen die van Zulichem 
leeren pachten’ [uit de hand gelopen conflict na jaarlijkse 
pachtdag 1638; Driessen, van Willigen, van Goor, van Lent, 
van Tuyl, Glummer].

Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis nr. 19, 2012. Bundel 
voordrachten gehouden tijdens het Utrechtse congres ‘Sta-
te of the art van de Nederlandse adelsgeschiedenis’. Uit de 

inhoud: Recente trends 
in het onderzoek naar de 
adel in de middeleeuw-
se Nederlanden; Adel en 
staat in vroegmodern 
Europa; Adel tijdens 
Opstand en Republiek; 
Aristocratische distinc-
tie en aan de top blijven 
[onderzoek 19e eeuw]; 
Educating Johan Willem 
Friso (1687-1711) of Nas-
sau-Dietz; Kunst ver-
zamelen, mecenaat en 
statusvertoon. De verza-

melingen van Hendrik van Slingelandt (1702-1759) als distinc-
tiemiddel [met genealogische informatie familieleden].

Westfriese families, jg. 54, 2013-4. E. Dekker: De echte ge-
boorteplaats van Jantje Klaas Houtkoper [niet Zaandam 
maar Schardam]; S. Haverkamp: Voorouders van Antje Quer-
ner [Blaauw, Swagerman, de Beer, Hovenier, Hitteman; de 
nummering van kinderen uit een gezin met Romeinse cijfers 
(generatienummering) is uitermate verwarrend]; E. Dekker: 
Genealogen over hun hobby (9): Sjaak Koenis; P. Nan: De fa-
milie Nan in Wervershoof [4 gen., 1784-1908; Mans, Laan].

Duitsland
Brandenburgische Genealogische Nachrichten, Jg. 7, 2012-4. 
Friedrich Lüthy bemüht sich um das Schankrecht in Vielitz 

[1844; Krause, Scher-
ler, Schneider]; P. Bahl: 
Die Sammlungen der 
Landesgeschichtlichen 
Vereinigung für die Mark 
Brandenburg in Ber-
lin-Mitte. 
Idem, jg. 8, 2013-1. U. 
Morschka: Dorfordnung 
von Golzig (1704); U.H. 
Wehner: Lebenschronik 
von August Schmidt, 
Oberpostschaffner in 
Potsdam [1866-1939; 
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Nühse, Klünner]; I. Biermann-Volke: Ellas Briefe.
Idem, jg. 8, 2013-2. B. Drescher: Die Gutsherren von Zieten in 
Lögow [von Wahlen-Jürgaß, von Platen, von Redern, von Bis-
marck, von Dannenberg]; G. Lipp: Dem ältesten Mann der Welt 
auf der Spur [Greb, Brunner].
Idem, BGN Index Heft 2006-2012.

Computergenealogie, jg. 28, 2013-1. G. Junkers: Zivilstands-
register – Personenstandsregister [met kaart invoering BS in 
de bezette Duitse gebieden]; M. Wermers: Jüdische Personen-

stands-Register verfilmt! 
[uit de familiepapieren 
van het Reichssippenamt 
en originelen]; Kölner 
Standesamtsakten on-
line [een begin, 1833-1852 
voor 12 gemeenten van 
de huidige stad Keulen; 
http://historischesar-
chivkoeln.de/lav/index.
php]; Aachener Totenzet-
telsammlung [www.wgff.
de/aachen]; Der Balzra-
dius und Genealogie [ver-
schillende methoden om 

kwartierverlies weer te geven]; Famillement in Maastricht; 
Genealogie im “Land ohne Grenzen”; Foto-Objekte aus Stein 
[grafstenen, ontsluiting].

Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblätter, 
jg. 39, 2013, nr. 147. H.-Fr. Kartenbinder: Ursprünge der Familie 
Kartenbinder in Csolnok, Komitat Komárom-Esztregom, Un-
garn [uit Gangelt in Jülich; Kritzraedt, Gillessen, Weberß, Weyll, 
Quintz, Eidenpenz]; idem: Namen der ersten deutschen Sied-
ler in Csolnok... [Holzapfl, Masfelder, Neugepauer, Ripperger, 
Rohrpacher, Ruf, Thür]; Steuerlisten Csolnok 1715/1720 [Kec-
skemethi, Szabo]; R. Schütt: Auswanderer nach Ungarn in den 
Kirchenbüchern von Riedern am Wald [Iseli, Stigler, Buchmül-
ler, Bachmann, Beringer, Weiler].

Der Eisenbahner-Genea-
loge (BSW), jg. 40, 2013-7. 
R. Paul: Die Einwanderung 
in die Pfalz vom 16. bis 
zum 18. Jahrhundert [ook 
veel Hugenoten en Walen 
met vertaalde namen en 
Zwitsers, Mennonieten, 
katholieken, Italianen]; 
Tagebuch zur Rücker/
Jenisch-Forschung 2000-
2010; Der Wappenschild 
der GFW/BSW [beschrij-
ving]; R. Klöpfer: Viele Un-
terkessacher verlassen 

ihre Heimat für immer [in Baden; Hespelt]; Die Ehestiftungen 
des Kirchspiels Ilten.

Herold Jahrbuch, NF Bd. 17, 2012. N. Klüßendorf: Die Münz-
stätte Kassel im preußischen Diktaturjahr 1866/67 [Körner, v. 

Moeller]; L. von Lehsten: 
Otto Hupps Ausmalung 
des Wormser Stadtar-
chivs 1885 - ein Initialer-
eignis der neueren Heral-
dik [Renz, Lange, Bandel, 
Heyl, Boos; wapenschil-
deringen Gensfleisch ge-
nannt Gutenberg, Hund, 
Ruedolf, Ungnad]; K. Mai: 
Nike, Victoria und Palm-
zweig- Allegorie von Sieg 
und Frieden; A. Rabbow: 
Das Reichsflaggenpro-
jekt des deutschen Wi-

derstandes 1944 [Goerdeler, Wirmer]; M. Richau: Familienfor-
schung und Ariernachweis im Dritten Reich [juridische basis]; 
G. Seibold: Das Nürnbergische Mopsen-capitul und sein Grün-
der Johann Georg Friedrich von Hagen [1667-1710; een orde, 
vrijmetselaarachtig; naamlijst, von Sichart, Dannreuther]; F. 
Spring:Die jüdische Gemeinde Fürstenberg (Havel) vom 18. 
bis 20. Jahrhundert. Zugleich ein beitrag zur Familiengeschich-
te des Schutzjuden Gottschalck Moses un der familie Riess 
[Gössel, Levin, Baruch, Isaac]; W. Vahl: Der Wandel von Wap-
penbildern, insbesondere jenem des Adelsgeschlechtes von 
Linsingen [Keudell, von Harstall, von Mistelbach].

Hugenotten, jg 77, 2013-2. D. Ehrmantraut: Der Alltag der franzö-
sischsprachigen Reformierten in Mannheim zwischen 1652 und 

1689 [historie; ook Joden]; 
U. Wennemuth: Wallonen 
und hugenotten in Mann-
heim - Zur Geschichte der 
französisch-reformierten 
Gemeinde in Mannheim 
bis zur Union im Jahre 1821 
[vertrek der Nederlan-
ders]; M. Caroli: Hugenotti-
sche Bierbrauer im Mann-
heim des 17. Jahrhunderts 
[de Chaine, Euchbaum]; E. 
Gresch: Magdeburg - die 
Zuflucht der Mannheimer 
Reformierten.

Mitteilungsblatt der Gesellschaft für Friedrichstädter 
Stadtgeschichte, 2013, nr. 85. Themanummer: Menschen 
in Friedrichstadt. 12 artikelen door Karl Michelson. Jacob 
Thoms kommt in die Lehre; Ein Lehrvertrag im Jahre 1725 
[vader Thomas Jacobs, Frans Sievertz, timmermeester]; Die 
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Reise nach Amsterdam. Holländische Verwandte nehmen 
zwei Friedrichstädter Waisenkinder auf [Thete Janssen’s 
kinderen, Mennoniet; 12 Mark reisgeld; Claes Arres/ Ariens]; 
Elisabeth Hinrichs, ein gefallenes Mädchen (ovl. 1763) [dr.v. 
kleermaker Izak Hinrichs, Dr. Th. Mummsen, von Rinteln, van 
Lunn; boedelinventaris]; Aus dem Friedrichstädter Gewerbe 
im 18. Jahrhundert [brouwers en kuipers; Plovier]; Das neue 
Regulativ für den Leichenbitter [tarieven; Mensinga, van der 
Smissen, Blankensteiner, Nootbaar, Dölling]; Der fehlende 
Schulbesuch [1697, Hendricksen, Maaß, Plein, scheepskre-
diet]; Getrennt leben? [1799, H. Dircksen x I. de Vlieger, tij-
delijk]; Claus Gerritz (Mennoniten in der Stadtverwaltung?) 
[ja]; Jan Leyb – Persona non grata [1738; Beets, Ovens, als ge-
vangene Mennoniet geworden?]; Das Testament der Marga-
retha Koenen geb. Becker [(1732-1799), test. 1777; Arris, VOC; 
de Vlieger, Kaul, Wendel, Rudolph, Thomsen, neef A. Rehn 
pastor in Den Helder, Boysen-Goverts]; Der vermisste Post-
meister [Klauke, Arriens, Reebom, van Staa]; Willem Jacobs 
Timmer Mann; Wer war Dirk Jans van Ree? [1605-1653; uit 
Amsterdam; gedeputeerde; Goos, van Masseyk, Scharfen-
stein, Hinnerlink, Schroot, Lorenz, Seni, Beerends]; Frisches 
Wasser für Tönning. Ein Projekt der Mennoniten Claes und 
Adriaen Arriens aus Friedrichstadt [zns. v. A. Caesen; 1705; 
Mensinga, Wulff, Pretzel, von Calis]; Claus Arriens und die 
Fähre auf Tönning [1623; Outrae, Decker]; Das Testament der 
Geertruid de Mey [1669 in Amsterdam; 73.000 Mark lübsch; 
de Mol, Nosen, Pieters, Jacobß, Claß]; Kurze Nachrichten über 
Einwohner der Stadt [Moses, Suerlander, Modaus, Hirsch]; 
Domine Johannes Aletta Marinus Mensinga. Sein Auftreten 
vor der Groote Vergadering te Amsterdam [1809-1898; re-
monstrants; Peters, Bake].

Mitteilungen der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische 
Geschichte, 2013, nr. 84. H.Becker-Christensen: Graf Ulrich 
Brockdorff-Rantzau als deutscher Gesandter in Kopenha-
gen [Hindenburg, Scavenius]; Zwischen Macht und Schick-
sal: Acht Herscherinnen des Nordens aus acht Jahrhunder-
ten. Eine Tagung in Flensburg [Margarete I., von Pommern, 
Margarete Sambiria, von Brandenburg, von Oldenburg, von 
Braunschweig-Lüneburg]; Kleine Republiken? Selbstverwal-
tung in den historischen Frieslanden; 7. Historiker-Treffen 
des Nordfriisk Instituut.

Pfälzisch-Rheinische Fa-
milienkunde, jg. 61, 2013-
9. M. Dreyer: Einwohner 
von Maikammer und 
Alsterweiler nach den 
Listen zum Gemeinen 
Pfennig von 1495 [uit het 
Hochstift Speyer [Dam-
mian, Eschbach, Gunter, 
Sterren, Otten]; U. Kep-
pel: Auf den Spuren der 
jüdischen Bevölkerung 

in Kandel [uit het OFB: Haas, Samson, Emsheimer]; F.R. Woll-
mershäuser: Die ältesten Protokolle des kurpfläzischen 
Regierungsrats 1649-1652 [Vorst, Petiscus, Schwenck, Di-
ette]; O.-H. Zeller: Das Patrizier- geschlecht Zöller/Zeller in 
Rheinhessen [Beaumont]; B. Kukatzki: Der Napoleonsstein 
in Worms [Schaeffer von Bernstein]; M. Bauer: Die Familie 
Wickedé in Kübelberg [Bauer, Gülch, Gross]; idem: Der Unter-
gang der ‘Powhattan’ vor Long Beach Island 1854 [Schuler].

Roland zu Dortmund, 2010, nr. 19. E. Holtkamp: Der Riphaushof 
in Waltrop [Schulte Renstringhausen, Nierhoff, Gronenberg, 
Tillmann, Kampman]; Dortmunder in Amsterdamer Notariats-
archiven [Pijnnoge, Rodenborch, Becker]; J. Peters: Die Vorfah-
ren Melchiors II. Wrede de Frönsberg zu Stockum [de Amecke, 
v. Böckenförde gen. Schüngel, v. Romberg, v.d. Mark, v. Kettler, 
v. Speulder, Buissonet uit Zwolle, v. Wijnbergen, v.d. Westhove]; 
D. Mättig: Geschichten aus der Familiengeschichte [uit Ober-
seifersdorf; Cordes, von Rietberg]; C. Loefke: Elverfeld-For-
schung in Westfalen [Elberfeld, Kratz, Bodifee, Fogel]; H.D. Bal-
zer: Ahnenliste für Emma Isenburg [Köhler. Cramer, Vollmann, 
Rövenstrunck, Crone, Dahlhaus, von den Bercken, Strassen]; 
E. Kuß: Rahlenbeck [von Grüter, Krane, von Hauß, Engels, Vors-
ter]; C. Loefke: Die Familie Pinnoge in Wiedenbrück [von Willen, 
Spinogi, Born, Schreiner, Hachmeister]; J. Kaldenbach: Krelage, 
ein berühmter Haarlemer Züchter, hatte auch einen Dorstener 
Gehilfen [1844; Pollé]; Wappen Ziemssen.

Spurensuche. Familienforschung im Tecklenburger Land, 
2012-2. Themanummer: Dorfleben damals in Wersen [wetens-

waardigheden, oorspro-
ng plaatsnaam, molens, 
klachten molenpachter; 
Bergmann, Niemöller, 
Dieckmann, Vehmeyer]; 
R. Dry: Johann Lambert 
(Jacob) Elfring - Pfarrer in 
Wersen 1750-1753; idem: 
Volkstelling in 1811 [Mairie 
Lotte, Commune Wersen 
met gehuchten Bühren, 
Halen en Huntenort, met 
beroepen; o.a. Spelbrink]; 
S. Reiter:Andere Lebens-
bedingungen in der Neuen 

Welt [USA]; idem: Aus Wersen nach Brasilien [Bücker]; E. Riede-
mann: Das Rumpsche Legat [Kracke, Rump, Stüve, Portugall]; 
vindplaatsen van bronnen.

Quellen und Forschungen zur Ostfriesischen Familien- und 
Wappenkunde, jg. 62, 2013-1/2. G. Luiken de Haan: Das Leben 
des Pastors Jakob Luiken de Haan (1868-1924) in Bildern und 
Zeitdokumenten [Köbrich, Klaassens]; W. Smidt: Ostfriesische 
Familienbibeln. W.W. Smidt in Ditzum (1814-1859); C. van Dij-
kum: Die ostfriesische Pastorenfamilie Nicolai [Ubben, Wes-
sels, de Graaf].
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Südwestdeutsche Blät-
ter für Familien- und 
Wappenkunde, Bd. 30, 
2012. M. Numberger: 
Bürgeraufnahmen in 
den Esslinger Missiven-
büchern von 1451-1482 
[Gomhart, Gertengrif, 
Ungrecht, Yselle, Schutz, 
Lutprand]; O.-G. Lonhard: 
Johann Bidenbach im 16. 
Jahrhundert, seine Fa-
milie und Vorfahren [uit 
Hessen; Arzt, von Pe-

tershain, von Reischach, von Sassen]; W.-D. Schmidt: Johann 
Jacob von Bernhausen und die Herrschaft Schüpf [Blarer von 
Wartensee, v. Ega, Adelmann, v. Urbach, v. Baldeck, v. Hagen-
wil]; K. Egloff: Frühes Vorkommen der Familie Erlenmeyer 
[Zorn, Mosch, Walliser, Schlotterbeck, Vetter]; G. Schweizer: 
Die Ahnen von Ludwig Uhland (1787-1862) und zwei genealo-
gische Probleme [Vischer, Feuerlein, Hoser, Stäudlin]; idem: 
Christian Landenberger (1862-1927). Ein impressionistischer 
Maler von der Schwäbischen Alb und seine Wurzeln [Rehfuß, 
Rümelin, Haux, Stierlein, Botzenhardt, Beckenhans]; G. Klu-
germann: Die südbadischen Auswanderer von 1817 [Rumford, 
per district; lijst: Abrieder t/m Zundel].

Finland
Genos, jg. 84, 2013-1. J. Nilsson: A genealogist’s Savo [over 
oude bronnen voor de regio Savo, problemen bij onderzoek 
door afwijkende indelingen van het gebied]; O.Matikainen: Ho-
micides in Savo in the sixteens century [studie over doodslag 
in de regio Savo, plegers en slachtoffers, betekenis begrip 
familie bij zoen]; V. Saloheimo: Savonians as migrants 1540-
1700 [omvang migratiestromen in de loop der tijd en oorzaken 
(economie, belastingen, grensgeschillen)]; C.-T. von Christier-
son: Gränser i genealogi och heraldik [verslag congres in Maas-
tricht in sept. 2012].

Frankrijk
Stemma, Île-de-France, jg. 34, 2012-4, nr. 136. G. Callu: Les 
hommes du courrier [postmeesters, postillons en diligences]; 
R. Thomas: Les dispenses de consanguinité du Grand Vicariat 
de Pontoise [departementaal archief bezit 292 dossiers uit de 
periode 1662-1699 met huwelijksdispensaties wegens bloed- 
of aanverwantschap; 32 gevallen van bloedverwantschap 
worden schematisch toegelicht; Caffin, Chéron, Lefebure]; 
R. Thomas: Descendance partielle de Pierre Mion, maistre 
d’hostellerie du Bras d’Or à Pontoise vers 1670 [7 gen.; Mion, 
Joly, Bourdon de Vatry], Th. Sabot: Comment échapper à la 
conscription sous l’Empire?; J.Rocher: Ils sont venus se marier 

à Achères (Yvelines) [ca. 
100 huwelijken 1661-1669; 
Aubert, Bourdel, Dumont, 
Gougerot, Cotentin].

 Idem, jg. 35, 2013-1, nr. 137. 
G. Callu: Les hommes du 
courrier (verv.) [lijst van 
postmeesters in het de-
partement Val d´ Oise 
1706-1911]; R. Thomas: 
Les dispenses de consan-
guinité du Grand Vicari-
at de Pontoise [verv.; 37 

dispensaties voor bloed- of aanverwantschap uit de periode 
1670-1679 schematisch toegelicht; Benoiste, Caffin, Gallois]; 
B. Jerôme: La maison Turgot à Sartrouville, son histoire ses ha-
bitants [vanaf midden 17e eeuw; Rolland, 3 gen. Turgot, Fossart 
de Rozeville, Martin, de Roqueville, Vandercruycen]; J.Rocher: 
Ils sont venus se marier à Achères (Yvelines) [ca. 120 huwelij-
ken in de Sint Maartenskerk, Lemaître, Dumont, Lavoiepierre].

Groot-Brittanië
Genealogists’ Magazine, vol. 31, 2013-1. J. Matthews: The 
Temple family portraits by Cornelius Johnson and others 
[Arundel, Hammond]; S. Werner: Claremont, Islington. The 
first congregational central mission (1902); Library update; B. 
Tyrwhitt-Drake: British newspaper archive; M.S. Clarke: Heir 
hunting – tracing the owners of unclaimed assets [desolate 
boedels].

Noord-Amerika
The British Columbia Genealogist, jg. 42, 2013-1. R.P. Murray: 
Search for the lost family tree- A.K.A. The Bitzer book [uit 
Oekraïne; Rausch]; J. Molidegei: Dorothy Ellen Davison 1898-
1973; D. Rogers: My ancestor was a gentleman – a review; 
idem: Coquitlam BC, Canada, name contest 1911 [lijst Apps t/m 
Whisler]; idem: Cooke family bible [uit Malta; Kenner]; J. Whi-
te: Emily Woodman: first school teacher in colony of British 
Columbia [White, Sullivan]; W. Graham: BGGS publication - ce-
metary committe report [lijst]; M. Hyde: My three Merrill lines 
[Goodenough, Isbell, Davis, Hale]; H. Chen: Pauline Mildred 
(Seller) Rogers - autobiography, part 2.

Michigana, jg. 59, 2013-1, nr. 237. S. Yentsch: Our Extended 
Family: Kathy Campbell; M. Rasch Alt: The Coopersville Area 
Historical Society Museum; B. Schirado: Citation Excuses [uit-
vluchten om geen bronverwijzingen op te nemen]; J. Trotter: 
Researching African American Ancestors; C. Wilson: The Cap-
ture of Fort Mackinac July 17, 1812; S. Rabick: Finding ‘Zouska’, a 
forty year jouney; B. Schirado: The Great Cornell Chase – Part 
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III, One Obadiah, Two Oba-
diah, Three... [verv., het uit 
elkaar halen van gelijkna-
mige personen in dezelf-
de periode].

The New York Genealo-
gical and Biographical 
Record, vol. 144, 2013-1.D. 
Devine: The European 
origin of George Falk 
(1823-1900), Brooklyn 
watchmaker [uit Altena, 
Westfalen; Moses, Levi, 

Issac, Bacherach]; M.A. Johnson: Nineteenth-century illegi-
timacy in immigration: William Morgen and Elizabeth Sarah 
Frances Selina Geldard of London and New Jersey [Barber, 
Rice, King, Hoff]; J.B. Dobson: Van Oudenhoven: some new an-
cestry of the Verveelen family [van der Elst, Soeter, van Door-
ne, van Assche, van Couwen; idem: Van Dongen; T. Robbens: 
The tombstone of Daniel and Elizabeth Woodbridge (Phelps) 
James of New York and Liverpool, England; R.L. Dauven: [Cor-
rections and additions to Bergen’s transcription of the Grave-
send Long Fly and Cedar Neck Land Division list of 1700 [lijst]; 
R.J. Meyers: A Pine-Pettit-Dorlon connection: untangling the 
family of Elias D. Pine (1793-18660 [Lanius, Straighhoff, Fow-
ler, WeeksPearsall].

The New York Researcher, vol. 24, 2013-1. L.G. Prescott: Ma-
king the Most of Your Access to Fold3.com [militaire web-

site, kranten, census 
1860 en 1930; zoektips]; 
L. Maehrlein: New York 
through the Eyes of a 
Native: 1880-1956 [schen-
king dagboek John E. 
Lewis; met naamindex; 
Wyckoff]; H. Macy Jr.: Fo-
cus on New Netherland 
[WIC-geschiedenis; van 
Rensselaer, van der Don-
ck; bronnen]; B. Kane: The 
Mid-Hudson Public Li-
brary System [situatie in 
Ulster County].

Oostenrijk
Adler, Bd. 27, 2013-1. Z. Röhsner: Mit der allerhöchsten Huld 
und Gnad. Der Weg eines Beamten zu einem Adelstitel an Hand 
ausgewählter Akten aus dem Finanz- und Hofkammerarchiv 
[met wapens Schwartz, Hassenmüller, Ettenreich, Ramsay]; 
M. Preinfalk: Das erloschene Geschlecht der Freiherren von 
Wolkensperg [Svoboda, v. Struppi, Skerpin, v. Zanetti, Schwei-

ger v. Lerchenfeld]; H. Hayn: Das neue Personenrecht und die 
Familienforschung; 

Geschichtsverein für Kärnten, 2013-1. W. Wadl: Heisse Spuren 
des Kalten Krieges [grens tussen Slovenië en Karintië 1945-
1991]; J. Eichert: Stifter - Gönner - Wohltäter. Auf den Spuren 
großzügiger Menschen durch Klagenfurt [Stauder, Kolping, 
Döllinger, Egger, von Seenuß]; W. Deuer: 500 Jahre Wallfahrt 
Maria Luggau 1513-2013 [Eine Spurensuche im Lesachtal 
[Manndorfer, Firtaler]; G. Sitar: Die Rabensteinerkapelle im 
Stift St. Paul [14e eeuws]; Ambrosius, de fide Catholica ältes-
tes Buch Österreichs [5e eeuw; Gergert]; E. Garms-Cornides, 
P.G. Tropper: Joseph Maria Graf Thun, Fürstbischof von Gurk 
(1741-1761) [von Firmian]; W. Wadl: Glantal und Burgruine Gla-
negg [von Glanegg, Ernauer, Khevenhüller, Kilzer]; L. Höbelt: 
Eine Burg für alle Jahreszeiten [Die Wartburg]; R. Wlattnig: 
Hans Gassers Denkmal in Weimar; G. Körner Hermann von 
l’ Estocq. Bezirkshauptmann von Völkermarkt, gestorben im 
KZ Buchenwald bei Weimar [1940; Nagele]; A. Huber: Felix von 
Luschan (1854-1924); G. Rupp: Zur Landwirtschaft in den so-
genannten neuen Bundesländern Deutschlands. Großgrund-
besitz einst und jetzt [van adel tot kolchosen]; J. Buch: Eine 
Familie im Länderdreieck [Gallob/Mertel auf der Oitzhube 
in Oberkreuth; Hrovath, Haus Pranger]; G. Hamernik: Die Ent-
stehung der altägyptischen Sammlung des Landesmuseums 
Kärnten [von Reyer, von Prokesch-Osten, von Vest, Canaval]; C. 
Topper: Der Konvent des Benediktinerinnenklosters St. Geor-
gen in der Neuzeit [verv.; Arnold, Pagge, Schaidnagel, Merbitz]; 
W. Drobesch: Verblassender Glanz - Aufstieg, Blütezeit und 
Niedergang des Kärnter Kupferbergbaus [von Dietrichstein, 
Stumpfer (met wapen), Pachmann, Bergmiller].

Zuid-Afrika
Familia, jg. 50, 2013-1. H. Booyens: The old church on the warft 
in the Eiderstedt halbinsel [uit Katharinenheerd, Drakenstein 
in Kaap de Goede Hoop en Blokzijl; Erasmus, Molinerus, Ho-
legraeff, du Plessis, Strydom, Grot Matewis Schildpadbeen]; 
S.Jb. Basch: Samuel Jacobus SMIT - ‘n terugblik op ‘n voornaam 
oer 300 jaar [uit Maastricht; Breytenbach, van Tonder, du Plooy, 

de Klerk, van Wyk, de 
Beer]; C. Keller: Marga-
retha Hoefnagels [Gilden-
huisz uit Burgsteinfurt of 
Leiden of Hunsdorf; Ba-
rentsz, Willems]; Nepgen 
Genealogie [uit Keulen; 
Rheeder, Weston, Venter, 
van Jaarsveldt].
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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 besteden 
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

Agenda

29 maart 2014

Voorjaarsbijeenkomst Werkgroep Genealogisch Onderzoek 
Duitsland
Organisator: WGOD
Adres: Oude Utrechtseweg 4a, BAARN
Sprekers oa. dr Lupold von Lehsten, onderwerp : De Vrede van 
Utrecht in 1713, genealogische aspecten met betrekking tot 
deelnemende onderhandelaars.
Meer informatie: www.wgod.nl

17 mei 2014 

Algemene vergadering 
Locatie: Beatrixgebouw - Jaarbeurs, UTRECHT
Toegang: Vrije toegang voor leden 
De afdelingsbesturen ontvangen alle stukken tijdig voor de 
vergadering, de afgevaardigden ontvangen een uitnodiging.
Geinteresseerde leden kunnen alle stukken bij de secretaris 
van hun afdeling opvragen en kunnen de vergadering bijwonen. 
Het stemrecht ligt echter bij de afdelingsafgevaardigden, die 
het mandaat van hun afdeling gekregen hebben. 
Noteer ook alvast de datum van de volgende Algemene Verga-
dering: 29 november 2014. Plaats van samenkomst wordt later 
bekendgemaakt

13-17 augustus 2014 

31e Internationaal Congres van Genealogische en Heraldi-
sche Wetenschappen
Organisator: Norsk Heraldisk Forening & Norsk Slekthistorisk 
Forening
Adres: Akershus Fortress, gebouw 65, OSLO (NOORWEGEN)
Het XXXI International Congress of Genealogical and Heral-
dic Sciences” zal in 2014 van 13 tot 17 augustus plaatsvinden 
in Oslo. 
De Noorse hoofdstad is daarmee de opvolger van het Neder-
landse Maastricht 2012. 
Inmiddels is er een speciale website voor Oslo 2014 gelan-
ceerd en kunnen belangstellenden intekenen als deelnemer. 
Meer informatie: www.congress2014.no, er is behalve een 
noorse ook een engelse en een franse versie van de website
info e-mail: post@congress.no

Aanvullingen en verbeteringen

Kwartierstaat van  
Herman Christiaan Maria Emmink
in Gens Nostra 68 (2013) pag. 146-147
Pagina 146: Hermanus Christiaan Maria (Herman) Emmink, 
kantoorbediende, zanger, radio- en televisiepresentator, geb. 
6-1-1927, overl. Laren (NH) is 25-03-2013.

Arie van Herk, arie.van.herk.ngv@gmail.com

Landesarchiv Nordrhein-
Westfalen (NRW) verhuist
De afdelingen van het Landesarchiv NRW in Düsseldorf en 
Brühl gaan verhuizen naar Duisburg. In verband met de verhui-
zing zijn de leeszalen gesloten vanaf 1 febr. 2014. De nieuwe 
locatie gaat open op 5 mei 2014. 
Het adres is: Landesarchiv NRW, Abteilung Rheinland,
Schifferstr. 30  D-47059 Duisburg

12 tot 14 september 2014 

66. Deutscher Genealogentag 2014 
Adres: Kassel.  Details nog niet bekend.
Ausrichter: Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen und 
Waldeck e.V.
Meer informatie: www.gfkw.de

8 okt 2014 

Familiegeschiedenisevenement “Famillement”
Organisator: Erfgoed Leiden en Omstreken (voorheen RAL) en 
het Centraal Bureau voor Genealogie
Adres: Hooglandse kerk, LEIDEN. info e-mail: info@archieflei-
den.nl, info alg.: 071-5165355. 

De redactie stelt het bijzonder op prijs verslagen van deze 
bijeenkomsten te ontvangen.
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voor geldende regels).

Colofon Gens Nostra



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

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

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

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

een boek sterk wordt vereenvoudigd.

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

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


