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Bij de voorplaat:
Detail van deel acht uit de kalender van Les Très Riches Heures du Duc de Berry (De Zeer Rijke Uren van de Hertog van 
Berry). Dit is een getijdenboek, besteld rond 1410 door Jan van Berry en gedeeltelijk vervaardigd door de befaamde mi-
niatuurschilders de gebroeders Van Limburg. Het manuscript bevindt zich in het Musée Condé, dat is ondergebracht in 
het Kasteel van Chantilly.
Gebroeders Van Limburg is de gebruikelijke benaming voor Paul (Nijmegen, 1386-1387 - Bourges, 1416), Herman (Nijme-
gen, 1385 - Bourges, 1416) en Johan (Nijmegen, 1388 - Bourges, 1416) van Limburg, telgen uit een kunstenaarsfamilie uit 
Nijmegen en alle drie belangrijke illuminatoren of miniaturisten uit de middeleeuwen. De naam ‘Van Limburg’ dook voor 
het eerst op in Nijmegen in 1366 toen een zekere ‘Johannes de Lymborgh’ geregistreerd werd als burger van de stad. 
Nijmegen was in die tijd een van de vier hoofdplaatsen van het hertogdom Gelre. Er is enige discussie over de afkomst 
van de naam ‘Van Limburg’, maar Friedrich Gorissen kwam tot de conclusie dat Johannes van Lymborgh afkomstig was 
uit Limburg aan de Vesder, de hoofdstad van het toenmalige Hertogdom Limburg gelegen tussen Aken en Luik in het hui-
dige België. Het is niet zeker, maar waarschijnlijk was deze Johannes de Lymborgh de vader van Arnold de Lymborgh de 
beeldsnijder die tussen 1355 en 1360 geboren werd in Nijmegen. Arnold trouwde omstreeks 1385 met Metta of Mechteld 
Maelwael, de zus van de kunstschilder Jan Maelwael en ze kregen minstens zes kinderen tussen 1385 en 1395. De oudste 
was Herman, geboren in 1385, Paul volgde in 1386-1387 en Johan in 1388. Een vierde broer Rutger werd geboren in 1390 ge-
volgd door Arnold omstreeks 1392 en het enige meisje Greta werd geboren in 1395. Hun grootvader langs moederszijde, 
Willem Maelwael, had zich omstreeks 1380 in Nijmegen gevestigd, samen met zijn broers Johan en Herman, ze kwamen 
waarschijnlijk uit het naburige Kleef.
Gezien de gewoontes van de tijd is het zeer waarschijnlijk dat de broers hun eerste opleiding kregen in het atelier van 
hun vader en grootvader in Nijmegen, maar omstreeks 1398, waarschijnlijk na de dood van hun vader, werden Herman en 
Johan, nauwelijks 13 en 10 jaar oud, in de leer gedaan bij de goudsmid Alebret de Bolure in Parijs. 
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Van de redactie  

Voor u ligt de eerste editie van Gens Nostra in het nieuwe jaar.
We gaan in 2015 voort op de in het vorig jaar ingeslagen weg en beginnen deze uitgave met een ar-
tikel van Mirjam Neuteboom getiteld “De afkomst van Anna van Schoonhoven (†1477): Bronnen, 
bewijzen en beelden”. Dit artikel laat zien dat een onderzoek dat jarenlang sluimerde, plotseling 
een impuls kan krijgen door één nieuwe, op zichzelf niet eens zo belangrijke vondst. En dat er dan 
vervolgens een verhaal kan ontstaan, waarin een synthese wordt gemaakt van alles wat er tot 
nu toe bekend is over een vijftiende-eeuwse vrouw. Zij had overigens niets met het Nederland-
se stadje Schoonhoven van doen, maar was afkomstig van kasteel Schoonhoven bij Aarschot. De 
heren van Diest behoorden tot haar voorouders en allen waren afkomstig uit de Zuidelijke Neder-
landen. Anna van Schoonhoven blijkt voor te komen in heel wat kwartierstaten en de redactie gaat 
er van uit dat velen die op dit moment een vergelijkbaar onderzoek doen, iets kunnen leren van 
deze boeiende familiegeschiedenis, waarvoor veel archieven en literatuur werden geraadpleegd.

Na een portret van Jacob en Cornelia van der Kooij komt deel twee van het bijzonder interessan-
te artikel van de auteur Cornelis R.H. Snijder over “Het scherprechtersgeslacht Pruijm/Pfraum, 
ook wel Pruijm/Pfraum genoemd” aan bod. Dit deel handelt over het nageslacht van “probandus” 
meester Hans Pruijm en we zien dat ook zijn zonen en kleinzonen het beroep van scherprechter in 
diverse plaatsen in de Republiek uitoefenden en trouwden met dochters of weduwen van scherp-
rechters. Ook dochters van meester Hans Pruijm huwden met scherprechters uit andere scherp-
rechtersgeslachten.
In dit deel ligt het accent op de genealogie van de familie en de interessante akten en andere do-
cumenten die handelen over het werk en het leven van de verschillende nakomelingen van Hans 
Pruijm in de verschillende plaatsen waar zij waren aangesteld.

Verder bevat deze uitgave twee dagboekfragmenten uit de Eerste Wereldoorlog. Het eerste gaat 
over de mobilisatie in 1917 van Teunis Karst, de grootvader van de auteur. Het tweede verhaal is 
van Margreet Kerssies, de grootmoeder van de auteur. Daarna volgt een familiegeschiedenis ge-
schreven naar aanleiding van de aantekeningen in een dagboek van Luitje Smit, geboren in 1904 
en grootvader van de auteur Gea Straat-Kammenga. Het bevat de belevenissen van een jongetje 
van tien jaar tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij schrijft over wat er om hem heen gebeurde; de 
Wereldoorlog door de bril van een kind. Een verhaal met veel oude foto’s en andere beelden uit 
die periode.

In de rubriek Digitaal bespreekt Jan Diebrink het programma Haza, dat hij heeft ontwikkeld. Het 
kan aan Google Maps en andere software gekoppeld worden waardoor het extra mogelijkheden 
biedt voor de genealoog om zijn gegevens op te bergen en te presenteren.

We willen dit jaar opnieuw tien edities uitbrengen waarvan er twee een dubbelnummer zullen zijn. 
Eén van deze edities zal over “Napoleon en zijn invloed op het leven van onze voorouders” gaan.  
In de komende maanden gaan wij hiermee aan het werk.

De redactie wenst alle lezers een gezond en voorspoedig 2015.

Frits van Oostvoorn
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Jaren geleden plaatste ik op een of ander genealogieforum op internet een vraag om-
trent de bronnen van de afkomst van Anna Jansdochter van Schoonhoven. In veel ou-
dere literatuur en kwartierstaten vinden we Anna Jansdochter van Schoonhoven, die 
leefde in de vijftiende eeuw en getrouwd was met de Bossche edelman Gerrit vander 
Aa, vermeld als dochter van jonker Jan van Schoonhoven en Elza van Diest, behorend 
tot de hoge Brabantse adel. In het zogenaamde Bosch’ Protocol, de schepenregisters 
van ’s-Hertogenbosch, is vrij veel te vinden over Gerrit (Gerard) van der Aa en zijn fa-
milie. Ook Anna van Schoonhoven komt daarin voor. Haar familie echter niet.

De afkomst van Anna van Schoonhoven 
(†1477) Bronnen, bewijzen en beelden

MIRJAM NEUTEBOOM-DIELEMAN

1. Afbeelding van Jan van Schoonhoven (†1432) en zijn vrouw Elza van Diest († tussen 1452 en 1470 ) op de vijftiende-eeuwse perkamenten ‘genealogische 
rol’ uit het familiearchief d’Arschot de Schoonhoven. Jan van Schoonhoven draagt een banier met zijn blazoen, dat ook zijn wapenrok siert: drie lelies. Elza 
van Diest draagt een mantel die rechts versierd is met de kleuren van het blazoen van het geslacht Van Diest: goud met twee banden van sinopel en links 
met de drie hoorns van het geslacht Van Horne. Haar moeder was Elisabeth van Horne
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In de literatuur vond ik nooit enige verwijzing naar de origi-
nele bronnen waaruit de afkomst van Anna van Schoonhoven 
blijkt. De enige verwijzing naar een origineel stuk vond ik in 
een aantekening bij een regest op inventarisnummer 805 in 
het Archief van de Nassause Domeinraad.
Het origineel is een briefje waarin een zekere Pauwels Lang-
ghenen van Beeck zijn neef Gheryt van de Aa, wonende op 
Zeegheworp 15 bourgoensche schilden te leen vraagt, te be-
zorgen te Heusden, bij Willem van Boxtel. De aantekening bij 
dit regest luidt als volgt:
Het feit dat dit briefje aanwezig is in het archief van de Nas-
sause Domeinraad wijst op verwantschap tussen de heren 
van Zundert (van Schoonhoven) en de vrouw van Gerit van der 
Aa, Anna van Schoonhoven. De heerlijkheid Zundert werd nl. 
door de opvolgers van het geslacht van Schoonhoven, als he-
ren van Zundert, geruild met de graven van Nassau. Zodoende 
ging het archief deel uitmaken van het archief van de Nassau-
se Domeinraad.
Er kwam nooit een reactie op mijn vraag en de vraag verdween 
naar de achtergrond, totdat ik ruim een jaar geleden structu-
reel onderzoek ging doen in de schepenregisters van Leuven, 
aanwezig in het Stadsarchief aldaar, die bewaard zijn vanaf 
circa 1365. Ik zocht daar in de vijftiende-eeuwse schepenregis-
ters, maar wel naar heel andere families dan de Van Schoonho-
vens. Het archief van de Leuvense schepenbank is uitzonder-
lijk uitgebreid, maar slecht toegankelijk. Zeker in de vijftiende 
eeuw zijn heel veel akten in het Latijn geschreven. In een groot 
deel van de vijftiende-eeuwse registers is achterin een tafel 
opgenomen, maar de ervaring leert dat het consequent door-
nemen van de registers veel meer oplevert dan alleen die ta-
fels doornemen. In de zestiende-eeuwse registers is het trou-
wens afgelopen met de tafels. Een voordeel is dat er dan meer 
Nederlandstalige akten zijn.
Het initiatief van het Leuvense Stadsarchief, gesteund door 
onder meer de universiteit van Leuven en andere instanties, 
om deze uitermate belangrijke bron te ontsluiten is alleen 
maar toe te juichen. De schepenregisters worden door een 
groep vrijwilligers gedigitaliseerd en op internet gezet op de 
website Itinera Nova. Daarnaast worden er transcripties en 
indexen gemaakt. Tot nu toe helaas uitsluitend van de Neder-
landstalige akten. Met de zoekfunctie zijn de transcripties te 
doorzoeken. Dat de Latijnse akten (nog?) niet bewerkt worden 
is uiteraard een groot nadeel, maar ook uit de Nederlandsta-
lige akten heb ik al veel belangwekkende informatie gehaald. 
Als eerste vond ik in een akte uit 14421 jouffr. Elze van Diest, 
geselline jonchren Jan wilen van Scoenhoven. Dat deed een 
lampje branden. Elza van Diest is immers bekend als de moe-
der van Anna van Schoonhoven.
Naast deze directe bronnen kwam er ook een boek in beeld: 
Histoire d’une famille. Les d’Arschot de Schoonhoven. Des 
origines à 16002. In dit werk uit 1955 wordt de middeleeuwse 
familie Van Schoonhoven, uitvoerig en goed gedocumenteerd 
beschreven. Ook Anna van Schoonhoven en Gerrit van de Aa 
komen daarin voor. Betreffende Gerrit van der Aa wordt door 
de schrijver, graaf d’Arschot, de in 1955 beschikbare en nu 

sterk verouderde literatuur geciteerd, onder meer Van Sasse 
van Ysselt. Gerrit wordt, in overeenstemming met deze oude-
re literatuur Van Randerode, dit van der Aa genoemd. De toe-
voeging Van Randerode is echter in geen enkele originele bron 
terug te vinden. Ik zal daarom ook hier Gerrit, zijn voorgeslacht 
en zijn nakomelingen uitsluitend met de mijns inziens enig juis-
te naam van der Aa aanduiden. Ook wordt Gerrit een zoon ge-
noemd van Gerard (= Gerrit) van der Aa en Catharina Monnicx 
of van Christina van Erp. Beide laatstgenoemde namen zijn 
niet de naam van zijn moeder. Ik verwijs voor zijn juiste afstam-
ming graag naar de website van de heer Nico van Dinther.3

Van Dinther toont aan dat Gerrit een zoon was van Gerrit en 
Elisabeth Wellensdochter van Neynsel. Vader Gerrit was sche-
pen van ’s-Hertogenbosch tussen 1386 en 1413. Dat de groot-
vader van Gerrit Willem van der Aa was, heer van Heeswijk, 
zoals de graaf d’Arschot beweert, is ook niet juist. Zijn groot-
vader was eveneens een Gerrit van der Aa, ridder en gehuwd 
met Heylwig Goyartsdochter van Sceepstal. De door de graaf 
d’Arschot genoemde Willem van der Aa, ridder en heer van 
Heeswijk was een broer van laatstgenoemde Gerrit van der Aa.

Gerrit van der Aa en Anna van Schoonhoven 

Er zijn slechts twee vindplaatsen in het Leuvense sche-
penarchief betreffende Gerrit van der Aa, die de graaf d’Ar-
schot noemt, uit 1424 en 1430.4 De interessantste akte is die 
van 26 september 1430, waarin jonker Jan van Schoonhoven 
junior zijn zwager Gerrit van der Aa kwijting geeft voor een 
bedrag van 120 Hollandse guldens, waarvoor Gerrit destijds 
van Jan van Schoonhoven senior een rente gekocht had die 
Jan van Schoonhoven senior had op de goederen te Rijme-
nam. Deze goederen van Rijmenam, bestaande uit een hoe-
ve, de heerlijke rechten en de tienden van Rijmenam, had Jan 
van Schoonhoven rond 1400 behouden uit de nalatenschap 
van Jan van Calsteren.
 Op 24 februari 14015 sloot Jan voor schepenen van Leu-
ven een overeenkomst met Marie van Berghen, de weduwe 
van Jan van Calsteren met wie hij onenigheid had over deze 

2. Akte waarin Gerrit van der Aa van ’s-Hertogenbosch erkent 1000 pond 
groten schuldig te zijn aan zijn schoonvader Jan van Schoonhoven en aan 
zijn zwager Jan van Schoonhoven junior
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nalatenschap. Dat Gerrit van der Aa later een rente bezat op 
goed te Rijmenam, betekent misschien dat Jan van Schoon-
hoven uit zijn bezit te Rijmenam een deel van de bruidsschat 
van zijn dochter Anna gefinancierd had. Een krabbel op een 
los velletje papier in het schepenregister van 14176 wordt door 
de graaf d’Arschot niet vermeld. Toch is dit de vroegste ver-
melding van Gerrit van der Aa in relatie tot zijn schoonfamilie 
Van Schoonhoven. Er blijkt uit dat Gerrit en Anna in ieder ge-
val vóór 7 maart 1417 getrouwd waren. Op dit kattebelletje uit 
1417 staat dat Gerardus van der Aa, uit ’s-Hertogenbosch, zoon 
van wijlen Gerardus van der Aa, erkent schuldig te zijn aan zijn 
schoonvader, jonker Jan van Schoonhoven, aan diens zoon Jan 
van Schoonhoven, zwager van Gerard, aan Gerard van der Aa, 
zoon van wijlen ridder Goessen van der Aa, bloedverwant van 
de eerstgenoemde Gerard, en aan Gerard van der Aa, zoon van 
wijlen ridder Willem van der Aa, eveneens een bloedverwant 
van Gerard, een bedrag van 1000 ponden groten.
Dankzij de Bossche schepenakten is er heel wat bekend over 
Gerrit van der Aa en zijn handel en wandel. Hij komt voor vanaf 
1410.
 Op 24 februari 14127 verschijnt hij voor de schepenen met 
zijn moeder Elizabeth, weduwe van wijlen Gerardus van der 
Aa. Deze wordt in 1421/14228 joffr. Liesbeth, dochter van wijlen 
Wellen van Neynsel genoemd. Gerrit kocht in 1432 de heerlijk-
heid Asten van Goossen van Berkel. Na zijn dood verkochten 
drie van zijn zonen deze heerlijkheid op 20 juli 1457 aan Johan-
na van der Leck.
 Op 23 september 14229 oorkonden de schepenen van 
’s-Hertogenbosch dat Geryt van der Aa Geritszoon zich heeft 
laten rechten aan twee huizen, gelegen over de Gheerlinxbrug 
in Den Bosch en aan een huis en erf daartegenover, bewoond 
door Claes Hels, wegens een achterstallige erfrente van 42 ½ 
groten. De schepenen doen ook verslag van een ontmoeting 
tussen Gerit en Claes en het gesprek tussen die twee, waar-
van zij getuige waren toen zij uit het huis van Claes kwamen: 
dat Geryt tegen hem [Claes] zei: ‘Ick hebbe aen U doen richten’, 
waarop deze antwoordde: ‘Des en derfde niet, ick kenne dat 
uwe onderpant is, want uwe brieven begrijpent ende Jan Geck 
is my een waer daeraff’, waarop Geryt hem daarom aan de 
schepenen heeft overgelaten’. We vangen hier, achter de for-
mele taal van een schepenakte even iets op van de conversatie 
tussen een schuldeiser en zijn schuldenaar in 1422.
 Op 19 maart 142410 verpachtte Gerit Geritszoon Van der 
Aa volgens het laatrecht (ad jus coloni) vanaf Pinksteren 1424 
aan Michiel van Gerwen zijn hoeve Ter Aa, te Bucstel [Boxtel] 
in ’t Zelicel, voor een periode van vier jaar. De pacht bedroeg 
onder meer 20 quarten boter, ghebotert in die Mey, 10 kapoe-
nen, vier steen vlas, tot hekelen bereid, 2 zesteren raapzaad, 
Bossche maat op St. Maarten en 17 mud rogge Bossche maat 
op Lichtmis. Daarnaast zijn de lasten, 9 oude groten grond-
chijns, voor rekening van de pachter. Deze moet ook elk jaar 
een roede turf in een moer bij Gestel [Moergestel] bij Oes-
terwijk drogen en brengen naar den Bosch of in Zegheworp; 
elk jaar vier voer hooi leveren, 5 mud rogge en vier mud gerst 
ophalen, die Gerrit int in Zonne en 1 ½ mud rogge ophalen, die 

Gerit toekomen in Enschyt [Enschot]. Na vier jaar zal de pach-
ter de hoeve verlaten met de helft van de opbrengst en van de 
beesten.
 Op 13 april 1431 verpachtte Gerrit van der Aa zijn hoeve 
t’guet ter Aa te Bucstel aan een nieuwe pachter, Willem Eng-
bert Heilen Gheenkenss. De vorige pachter Michiel van Ger-
wen was overleden. De voorwaarden zijn uitgebreider dan de 
vorige: de lasten voor de pachter zijn naast de 9 oude groten 
ook 8 coelsche penningen en tiendhooi aan de grondheer. De 
pachter moet ook elk jaar 10 lopen rogge ophalen die Dirck die 
Molneer aan Gerrit moet betalen. Hij moet één kalf minder 
dan het aantal koeien opfokken. Hij moet 75 schapen houden. 
Daarnaast is een aantal voorwaarden opgenomen betreffen-
de het onderhoud van de hoeve.
Het kasteel Zegenwerp was in 1443 een leen van Herlaar en 
werd als zodanig verheven. Camps11 betwijfelt of dat eerder 
ook al het geval was onder meer op grond van een uitvoerige 
akte in de protocollen van de Bossche schepenbank van 6 mei 
142712, waarin Gerard van der Aa zijn hoeve (op Zegenwerp)
opnieuw voor zes jaar verpacht en waarin de indruk gewekt 
wordt dat het een vrij eigen goed was. Gerrit van der Aa had 
ook bezittingen onder Bakel. Deze goederen waren afkomstig 
van zijn betovergrootvader, Goyaart van Scheepstal, die in de 
veertiende eeuw gegoed was te Bakel en omgeving. 
 Op 17 september 144313 werd Gerrits oudste zoon, ook Ger-
rit geheten, beleend met een goet gheheten tgoet tot Ghenen 
eynde gheleghen inde prochie van Bakel, te wetene een huys 
met eenen hoeve ende mit eenen stuck lants, etc. Bij deze hoe-
ve was een aantal stukken land, waaronder een stuck beempts 
houdende vier buenderen gheleghen inde voirschr. prochien 
van Bakel ter stede gheheiten te Sceepstal. 
 Op 19 mei 143614 verpachtte Gerrit zijn hoeve te Milheeze 
voor de tijd van zes jaar aan Jan Ghijsbert van den Afterbroec 
en Corstiaen Aert Corstiaens. Yda, de weduwe van Aert Cor-
stiaens was de vorige pachtster van de hoeve. Volgens een 
vermelding in Taxandria was Anna van Schoonhoven na de 
dood van haar vader Jan van Schoonhoven volgens de leen-
boeken van het Gulden Huis voor 1/3 deel gerechtigd in de 
heerlijkheid van Milheeze, die leenroerig was aan het Gulden 
Huis. Haar zoon Dirck van der Aa volgde haar op in dit leen15. 
De vermelding dat Anna haar vader Jan van Schoonhoven op-
volgde in Milheeze is onjuist. Vóór haar was namelijk haar man 
Gerrit van der Aa heer van Milheeze en vóór hem twee keer 
eveneens een Gerrit van der Aa, zijn vader en zijn grootvader, 
de eerste vermeld als ridder, overleden in 1376, de laatste als 
knape. Daarvóór wordt Godevaart van Scheepstal als heer van 
Milheeze genoemd. In 1443 volgde zoon Godert of Goyaart van 
der Aa zijn vader Gerrit op als heer van Milheeze, maar Anna 
van Schoonhoven bezat de heerlijkheid voor haar douairie.
 Op 21 oktober 144416 verhuurde Anna, weduwe van Gerrit 
van der Aa, de hoeve in Milheeze voor een periode van 8 jaar 
aan Aert Aert Juttensoens soen. Goyaart van der Aa verkreeg 
van hertog Philips van Bourgondië in 1453 het recht om in de 
heerlijkheid Milheeze een laatbank in te stellen. Hij overleed 
in 1469.17 Na hem verkregen drie van zijn broers, Hendrik, Jan 
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en Dirk ieder voor één derde deel Milheeze. Gerrit van der Aa 
bezat ook een aantal huizen in den Bosch.
 Op 9 augustus 143818 kocht hij voor schepenen van ’s-Her-
togenbosch van Mechteld, weduwe van Jacobus uter Ooster-
wyc, een stenen huis en erf staande op de Ouden Huls, zich 
uitstrekkende vanaf de straat tot het daarachter stromende 
water. Dit huis werd op 31 maart 1459 door vier van zijn zonen 

verkocht aan Aleid, weduwe van ridder Johannes Oem, heer van 
Bokhoven. Daarnaast bezat Gerrit van der Aa nog twee huizen 
in de Sint Jorisstraat te ’s-Hertogenbosch bij de Sint Joriska-
pel.19 Hij bezat ook verschillende moeren in het Colcvenne onder 
Moergestel, waar turf gewonnen werd. Gerrit van der Aa was 
schepen van de stad ’s-Hertogenbosch in de jaren 1429/1430 en 
1437/1438. Zijn schepenzegel aan een akte van 19 juni 1438 is be-
waard gebleven. Hij werd nooit ridder, maar bleef knape. Gerrit 
van der Aa testeerde op 30 juli 144320 voor notaris Maarten van 
Someren te Gestel [Sint Michielsgestel], op het goed Zegewerp, 
in de stenen toren van het huis aldaar, ziek te bed liggende.
Hij wilde begraven worden te ’s-Hertogenbosch op het hoog-
koor van de Sint Janskerk en legateerde hiervoor een bedrag 
van tien Hollandse gulden aan de kerkfabriek van de Sint Jan. 
Hij had een gasthuis opgericht te Sint Michielsgestel en be-
paalde dat dat na zijn dood bestuurd moest worden door zijn 
vrouw Anna en door zijn oudste zoon Gerrit. Zijn natuurlijke 
broer Godfried kreeg een legaat, evenals zijn natuurlijke zus-
ter Heilwich, die begijn was.
Zijn dochter Liesbeth van der Aa was non in het Clarissen-
klooster te ’s-Hertogenbosch. Zijn andere dochter Elsbene 
van der Aa was kort tevoren getrouwd met Robrecht de Loze. 
Zij ontving als bruidsschat een erfcijns van 100 Philippusgul-
dens en 100 Arnoldus guldens.21 Gerrits vrouw Anna behield 
het vruchtgebruik van alle goederen, zolang zij leefde. Aan 
de deken en het kapittel van de Sint Janskerk in Den Bosch 
vermaakte Gerrit een erfcijns van vijf pond uit zijn goederen, 
voor de helft na zijn dood en voor de andere helft na de dood 
van Anna, bestemd voor een jaargetijde voor hem, zijn vrouw 
en zijn voorouders. Zijn erfgenamen konden deze erfcijns af-
lossen met 35 Rijnse guldens. Voor een jaargetijde in de kerk 
van de Minderbroeders legateerde hij een erfcijns van zeven 
Rijnse guldens. Ook in de kerk van Sint Michielsgestel moest 
een jaargetijde gehouden worden voor hem en zijn vrouw, 
waarvoor eveneens geld bestemd werd. Aan de tafel van de 
Heilige Geest te Sint Michielsgestel kwam een erfpacht van 
drie mud rogge met de bedoeling dat, zolang zijn vrouw Anna 
en zijn oudste zoon Gerrit zouden leven, jaarlijks op de sterf-
dag van Gerrit brood uitgedeeld zou worden aan de armen van 
Sint Michielsgestel.
Na de dood van zijn zoon Gerrit moest de bezitter van het kas-
teel Zegenwerp deze spinde organiseren. Daarnaast waren er 
verschillende andere legaten. Het goed Zegewerp met twee 
stukken beemd, het ene gelegen in die Merendonc en het an-
dere, dat leengoed was, in Esch en al zijn andere leen-, cijns- en 
allodiale goederen kwamen aan zijn zoon Jan van der Aa. Ook 
Zegewerp was leengoed. Ter compensatie daarvan moest zijn 
vrouw Anna na zijn dood voor 600 Rijnse guldens erfgoede-
ren kopen ten behoeve van haarzelf en van hun zoon Jan. Al 
zijn andere, waarschijnlijk roerende goederen werden geërfd 
door zijn zonen Dirk, Hendrik, Willem, Godfried en Gerard ju-
nior. Onder de benoemde executeurs waren Jan en Henrik van 
Schoonhoven. We weten nu dat zij zwagers van de testateur 
waren, al worden ze niet als zodanig genoemd. Gerrit van der 
Aa overleed in september 1443, vóór de zeventiende.

3. Schepenzegel van Gerrit van der Aa. Zijn wapen is: geruit met een rech-
tervrijkwartier waarin een vogel en een barensteel van drie hangers over 
alles heen. (SA Den Bosch, Archief Groot Ziekengasthuis, 14.7.1438)

4. De ligging van het Sint Geertruitklooster te ’s-Hertogenbosch op de 
plattegrond van de stad door Jacob van Deventer (ca. 1560)
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De Lieve-Vrouwe-Broederschap te ’s-Hertogenbosch noteer-
de in de ontvangsten vanden bruederen ende zusteren die 
gestorven zyn int jair voirschr. [1443/1444]: Item van Geride 
vander Aa tot Zegeworp drie pond, vier schellingen en vier 
denieren.22

Na zijn overlijden regelde Anna van Schoonhoven een aan-
tal zaken, waaronder de afstand van haar vruchtgebruik op 
Zegewerp op 10 december 1444 voor schepenen van ’s-Her-
togenbosch, ten behoeve van haar zoon Jan van der Aa. Het 
bijzondere aan het leven van Anna van Schoonhoven is dat zij, 
als weduwe en als moeder van negen kinderen, na de dood van 
haar man intrad in het Sint Geertruiklooster te ‘s-Hertogen-
bosch, overigens pas in het jaar 1456. Zij bleef daar als kloos-
terzuster tot haar dood in het jaar 147723 en schonk een groot 
deel van haar bezit aan het klooster. Het Sint Geertruikloos-
ter werd gesticht in 1449 en bestond tot 1629. In 1453 werd 
het door de bisschop van Luik tot een volwaardig klooster 
verheven met dertig religieuzen en het recht om novicen aan 
te nemen. Volgens de Kroniek van Molius leefden de zusters 

aanvankelijk volgens de regel van de heilige Dominicus en la-
ter volgens de regel van Augustinus. In 1466 werd een nieuwe 
kerk met drie altaren gewijd, evenals een vergroot kerkhof. 
Het Sint Geertruiklooster stond aan de Orthenstraat in ’s-Her-
togenbosch. Er is niets van overgebleven. Er verbleef ooit 
een illustere bewoonster, maar dat was geruime tijd na het 
overlijden van Anna Schoonhoven: Barbara Disquis (1482-
1568), een natuurlijke dochter van keizer Maximiliaan van 
Oostenrijk, die zijn dochter verschillende keren bezocht in 
het klooster. In 1504 ontmoette zij er ook Filips de Schone, 
haar halfbroer. Die Chronycke der stadt ende meyerije van 
’s-Hertogenbosch, dl. 2 f. 3224 vermeldt: In den jaere 1456 
heeft juffrouwe Anna van der Aa, weduwe van Gerardus van 
der Aa, heer van Bochoven [sic] deze ordre aengenomen, 
nalatende seven soonen ende twee dochters, van dewelcke 
sijn geweest twee soonen religieusen in den convente der 
regulieren buyten Eyndhoven ende een dochter int Clara-
clooster alhier. Deze heeft het clooster seer verrijckt met 
haer clijnodien ende andere goederen. Een mooi voorbeeld 

5. De afbeelding van de negen kinderen van Jan van Schoonhoven en Elza van Diest op de perkamenten ‘genealogische rol’ uit de zestiende eeuw. De 
oudste zoon Jan staat uiterst links. Hij draagt een banier, waarop het blazoen van het geslacht Van Schoonhoven: drie lelies. Ook zijn tuniek is daarmee 
versierd, evenals dat van zijn drie broers, Jacob Henrick en Daniel. Bij hen is boven de lelies een barensteel toegevoegd. De dochters, van wie Johanna min 
of meer op de voorgrond staat, mogelijk als oudste dochter, dragen een mantel die enerzijds versierd is met de drie lelies van het geslacht Van Schoon-
hoven en anderzijds verdeeld is in banen in de kleuren van het geslacht Van Diest: goud en sinopel. De namen van de andere dochters waren: Maria, Elsa, 
Katherina en Margareta
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van de begiftiging van het Sint Geertruiklooster door Anna 
van Schoonhoven en haar kinderen vinden we in 1471.25

 Op 4 augustus van dat jaar dragen de broers Jan, Henrick 
en Dirck van der Aa de hoeve gelegen ter Aa opter Domme-
len met allen hoeren toebehoerten, die Jan van der Aa in leen 
ontvangen had van de heer van Boxtel, terug op aan deze heer 
van Boxtel tot behoef des convents ende cloesters van st. 
Gertruyde van de reguliers orden gelegen bynnen den stat 
vanden Bosch. Jan van der Aa had deze hoeve in leen ontvan-
gen op 30 november 146926, na het overlijden van zijn broer 
Goyaart van der Aa. Op deze hoeve rustte een lijfrente van 65 
Rijnse gulden ten behoeve van de drie natuurlijke kinderen van 
Goyaert van der Aa, maar de drie broers beloven dit bedrag 
binnen een jaar opnieuw te beleggen op een ander goeyseker 
onderpand. Verder beloven zij dat Willem van der Aa, hun an-
dere broer, geen recht meer zal doen gelden op de hoeve. Ech-
ter: der joffr.v ander Aa, moeder der kynderen voirscr. behoudt 
haar tocht aan de voorschr. hoeve. De hoeve Ter Aa stond door 
deze overdracht aan het Sint Geertruiklooster vanaf die tijd 
bekend onder de naam Geertruidenhoeve op Zelisel.27

Jan van Schoonhoven en Elza van Diest

De vader van Anna van Schoonhoven, Jan van Schoonhoven28 
was een zoon van Jan VII van Aarschot, heer van Schoonhoven, 
ridder en van Margriet van Wavre, vrouwe van Pamele. Hij had 
slechts één wettige zuster, Margriet van Schoonhoven, die 
met Everard Boete, ridder trouwde. Jan was waarschijnlijk be-

trekkelijk jong toen zijn vader overleed. In 1376 stond hij nog 
onder voogdij, onder meer van Jan van Wavre, heer van Pame-
le. Zijn moeder was hertrouwd met Jan van Rotselaer.
In een akte van 25 mei 1396 wordt voor het eerst het kasteel 
Schoonhoven genoemd. Veel belangrijke gegevens over Jan 
van Schoonhoven en over zijn voorgeslacht zijn te vinden in 
de genoemde genealogie van zijn geslacht door de graaf d’Ar-
schot. Wat wel interessant is om hier te vermelden, is wat er 
tijdens en na zijn leven – hij overleed in 1432 – gebeurde met 
het kasteel en het landgoed Schoonhoven onder Aarschot. 

6. Ligging van het kasteel Schoonhoven (rechts) ten westen van de stad 
Aarschot, die ontstond aan de kronkelende rivier de Demer. Schoonhoven 
lag op een donk in het overstromingsgebied van die rivier. Het was een 
waterburcht, die reeds in de twaalfde eeuw ontstaan zou zijn, aanvanke-
lijk als zware stenen, goed verdedigbare burchttoren, die later uitgebreid 
werd met een comfortabeler woonkasteel. Onderaan zien we het riviertje 
de Motte, met de, ook nu altijd nog bestaande Schoonhovense watermo-
len. De waterburcht Schoonhoven kreeg zijn water van de Motte. Links 
zien we de belangrijke gebouwen van de stad Aarschot aangegeven: o.a. 
de OLV-kerk, het begijnhof, de hertogelijke watermolens, evenals een deel 
van de ommuring. Figuratieve kaart van Aarschot uit de ‘Albums de Croÿ’, 
tweede helft vijftiende eeuw. Ontleend aan: Jef Ceulemans e.a. ‘Aarschot 
800 jaar, Geschiedenis van Aarschot in woord en beeld, dl. 1, Aarschot 2013

7. De molen van de heren van Schoonhoven. Boven de oudste afbeelding, 
eind zestiende eeuw: een bakstenen gebouwd onder een rood pannendak. 
Het waterwiel, de sluis en de brug zijn van hout. Het opschrift luidt: ‘den 
moelen van Schoenhoeve, drayende met de Motte’. Onder de molen in de 
huidige, gerestaureerde staat. Het huidige gebouw dateert uit de acht-
tiende eeuw. Er wordt tegenwoordig elektriciteit opgewekt voor een tien-
tal gezinnen. Daarnaast doet de molen dienst als korenmolen. De onder-
ste afbeelding is ontleend aan de website www.molenforum.eu. De foto is 
van Damien de Leeuw
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Blijkbaar zat Jan niet al te goed bij kas. In ieder geval moest 
hij op 24 september 1409 Schoonhoven en alles wat er van af-
hing, zwaar belasten voor een schuld van 2000 oude gouden 
schilden, aan Henrick Wynricx. De akte hiervan is buitenge-
woon interessant vanwege de beschrijving die gegeven wordt 
van het goed Schoonhoven: het kasteel Schoonhoven met hui-
zen, hoven, verschillende weiden, bossen, de weide genaamd 
Nederbeempt met de aangrenzende boomgaard voor het kas-
teel aan de beek, genaamd de Motte, de boerderij genaamd 
deWynhof van Schoonhoven, de watermolen van Schoonho-
ven op het riviertje de Motte (welke tegenwoordig in gerestau-
reerde staat nog steeds functioneert), uitgestrekte bossen op 
verschillende locaties, de heerlijkheid Schoonhoven met zijn 
leenmannen, schepenen, erfelijke rechten, cijnzen, tijnsen en 
andere inkomsten. Het totale grondbezit bedroeg meer dan 
128 bunder.
Zoals al bleek was Jan van Schoonhoven senior in 1430 nog 
wel in leven, maar trad op dat moment zijn oudste zoon, Jan 
van Schoonhoven junior op voor zijn vader. Jan senior over-
leed in 1432. In het Archief Van het Onze-Lieve-Vrouwe-
kapittel van de kerk van Aarschot, dat nog altijd in de kerk 
bewaard wordt, bevindt zich een zestiende-eeuwse kopie 
van een vijftiende-eeuws obituarium. Bij de datum 9 maart 
staat jaerghetijde Joncker Hendricks van Aerschot, heer tot 
Schoenhoven dwelck men jaerlycx sal doen opten neeghen-
sten dach van Merte. Vervolgens worden alle leden van het 
geslacht Van Schoonhoven genoemd voor wie men dat jaar-
getijde dan moet houden, onder wie joncheren Janne heeren 
van Schoenhoven syner vader ende Jouffrouwe Elsen van 
Dijeste synre moeder.

Hiervoor had Hendrik van Schoonhoven een schenking aan de 
kerk van Aarschot gedaan. Daarnaast schonk hij aan de kerk 
van Aarschot vijftien gulden Hollands om daarmee wekelijks 
drie missen te lezen op het Onze-Lieve-Vrouwe-altaar, op 
zondag, woensdag en zaterdag. Hendrik zelf, de derde zoon 
van Jan en Elza van Diest overleed op 9 maart 1471. Jan van 
Schoonhoven senior was in ieder geval vóór 10 september 
143229 overleden omdat zijn zoon Jan op die datum heer van 
Schoonhoven genoemd wordt.

Jan van Schoonhoven en Elza van Diest hadden negen kinde-
ren, vier zonen en vijf dochters. Deze negen kinderen zijn af-
gebeeld en met name genoemd op een perkamenten rol van 
430 x 18,5 cm grootte, waaraan men waarschijnlijk al in de 
vijftiende eeuw begonnen is te werken, in opdracht van Anna 
van Nassau, weduwe van Robrecht van Schoonhoven en die 
berust (of in 1955 in ieder geval berustte) in het familiearchief 
d’Arschot de Schoonhoven.30 Deze bijzondere genealogie dien-
de waarschijnlijk om het belang van de verbintenis van Jan van 
Schoonhoven met een lid van de machtige familie Van Diest te 
benadrukken. Alle kinderen van Jan van Schoonhoven en Elza 
van Diest zijn afgebeeld en boven hun hoofden staan hun na-
men (zie afbeelding 5). Als eerste van de dochters – zij staat 
redelijk op de voorgrond en daaruit zou men kunnen afleiden 
dat zij de oudste dochter was – staat Johanna afgebeeld en 
vermeld. Een Anna komt in het rijtje niet voor. Dat was voor 
de graaf d’Arschot een reden om te bedenken dat Jan van 
Schoonhoven en Elza van Diest in plaats van negen tien kinde-
ren hadden gehad en dat er naast een Johanna ook een Anna 
was, namelijk de vrouw van Gerrit van der Aa en dat zij niet 
afgebeeld was. De genealoog Butkens (1590-1650) en zijn na-
volgers stelden Johanna en Anna gelijk en beschouwden hen 
als één en dezelfde dochter van Jan van Schoonhoven en Elza 
van Diest. Ondanks de bedenkelijke reputatie van Butkens op 
het gebied van genealogieën, komt het mij voor dat hij in deze 

8. Zegel van Jan van Schoonhoven aan een oorkonde van 16 maart 1398. 
Blazoen: drie lelies in het schildhoofd, in een veellobbig kader een helm 
en een ossekop als helmteken. Randschrift: SIGIL IOHIS DE SCOEHOVE. 
(RAL, Archief van de Sint Geertrui-abdij, inv.nr. 835)

9. Zegel van Jan van Schoonhoven aan een oorkonde van 12 mei 1422. Bla-
zoen: drie lelies in het schildhoofd met een barensteel met drie hangers. 
Met helm en ossekop als helmteken. Twee griffioenen als schildhouders. 
Randschrift: S IAN VA[N] SCOE’HOVE. SAL OA 1349
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wel gelijk had. Bovendien zien we aan de andere tableaus op 
de ‘genealogische rol’ dat de makers ervan goed geïnformeerd 
waren. Het is niet waarschijnlijk dat zij dan met dit – toch be-
langrijke – gezin een kind ‘vergeten’ zouden hebben. Hoe het 
ook zij, het staat absoluut vast dat Anna (in de Bossche archie-
ven wordt zij zonder uitzondering Anna genoemd) één van de 
dochters was van Jan van Schoonhoven en Elza van Diest. Het 
middeleeuwse kasteel Schoonhoven werd in 1777 afgebroken 
en vervangen door een classicistisch gebouw dat nog altijd 
bestaat. De uit 1621 daterende slotkapel is geïntegreerd in het 
huidige kasteel. Ook de oude slotgracht is nog aanwezig. Het 
kasteel is niet meer in eigendom van de graven d’Arschot de 
Schoonhoven.

Het voorgeslacht van Elza van Diest

Tenslotte wil ik nog enige aandacht besteden aan de voorou-
ders van Anna van Schoonhoven uit het geslacht Van Diest. 
Elza van Diest was een dochter van heer Hendrik van Diest, 
die tevens burggraaf van Antwerpen was en Elisabeth (die 
ook Elza genoemd werd) van Horne. Het archief van de heren 
en van de stad van Diest berust in het Rijksarchief Leuven.31 
De heren van Diest behoorden in de loop der tijden tot twee 
verschillende huizen. De oudst bekende heer van Diest wordt 
voor het eerst genoemd in 1099, Otto. Zijn geslacht liep in 
de mannelijke lijn door tot 1432, toen Thomas van Diest, een 
broer van bovengenoemde Elza overleed. Zijn kleindochter 
Johanna was getrouwd met Jan van Loon, heer van Heinsberg. 
Hun dochter Johanna van Loon trouwde met Jan van Nassau 
en regeerde van 1455 tot 1472 over Diest. In de vrouwelijke 

lijn stierf het geslacht uit op 9 maart 1479, toen Isabella van 
Nassau overleed. Zij was getrouwd met Willem van Gulik en hij 
verkocht de heerlijkheid Diest in 1499 aan Engelbert van Nas-
sau. Dat de koning der Nederlanden nog altijd onder zijn vele 
titels de titels ‘heer van Diest’ en ‘burggraaf van Antwerpen’ 
mag voeren, is mede een gevolg van deze verkoop. De heren 
uit het eerste geslacht Van Diest bewoonden een burcht te 
Diest op de Allerheiligenberg, nu de Warande geheten. In de 
loop der eeuwen werden daar drie opeenvolgende zogenaam-
de hoogteburchten gebouwd. Bij de opvolging door het ge-
slacht Van Nassau als heren van Diest in 1499 was de laatste 
burcht op de Allerheiligenberg sterk vervallen. In 1514 werd hij 
volledig afgebroken. De funderingen ervan zijn nog aanwezig 
in het tegenwoordige Warandepark en worden archeologisch 
onderzocht.
Oorspronkelijk bezaten de heren van Diest alleen de heerlijk-
heden Diest en Zelem. Op het einde van de veertiende eeuw 
kocht Thomas II van Diest, de broer van Elza de heerlijkheid 
Zichem. Daarnaast bezaten zij het burggraafschap van Ant-

10. Schoonhoven ofwel ‘Bella (of Pulchra) Curia’ op een afbeelding van 
Pierre Bersacques (1596-1597) uit het ‘Album de Croÿ’. Een lange dreef 
leidt naar een houten brug over de burchtgracht en de ingang van de 
burchttoren die geflankeerd wordt door een stenen muur met kantelen. 
Op het binnenplein ligt een moestuin en staat een paardenstal met een 
strodak. Rechts van de burchttoren staat het woonkasteel

11. Afbeelding van de kinderen van Henrick van Diest en Elisabeth van Hor-
ne op de vijftiende-eeuwse perkamenten ‘genealogische rol’ uit het fami-
liearchief d’Arschot de Schoonhoven. Van links naar rechts Jan van Diest, 
Thomas van Diest, Willem van Diest, bisschop van Straatsburg, Marie van 
Diest, gehuwd met de heer van Rotselaer en Elza van Diest, gehuwd met 
Jan van Schoonhoven

12. De stad Diest rond 1600. Links de Allerheiligenberg. De oude burcht 
van de eerste heren van Diest was toen al verdwenen
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werpen. Echter niet vóór het jaar 1271. Arnold V heer van Diest 
was de eerste die de titel Castellanus de Antverpia droeg.32 
De ouders van Elza van Diest waren Hendrik van Diest en Elza 
van Horne, een dochter van Willem van Horne en Elisabeth 
van Kleef-Hülchrath. Zij trouwden in 1359. Hendrik overleed in 
1385. Op 23 september 1360 sloot Hendrik van Diest een ak-
koord met zijn moeder, Maria van Gistel, weduwe van Thomas 
van Diest, over haar douairie.

Van de vader van Hendrik, Thomas I van Diest, die overleed op 
8 november 1349 en in 1337 met Maria van Gistel trouwde, zijn 
meerdere zegels bewaard gebleven. In een oorkonde van 4 fe-
bruari 1343 gaf Thomas, heer van Diest en Zelem, burggraaf van 
Antwerpen aan de stad Diest verschillende rechten, zoals het 
recht eigen schepenen te kiezen, gildedekens voor het wolle-
werk aan te stellen, de helft der inkomsten van het wollewerk 
te heffen en een zeker aantal accijnzen en lijfrenten te heffen.

Noten
BHIC Brabants Historisch Informatie Centrum (’s-Hertogenbosch)
OA Oud Archief
RA Rechterlijke Archieven
RAL Rijksarchief Leuven
SAB Stadsarchief ‘s-Hertogenbosch
SAL Stadsarchief Leuven
SR Schepenregisters

1 SAL, SR 7336 f. 290 (22.3.1442).
2 Comte d’Arschot de Schoonhoven, ‘Histoire d’une famille. Les d’Arschot de 

Schoonhoven. Dès origines à 1600’, Bruxelles 1955. Ik heb het boek ingezien in 
de bibliotheek van het het Rubenianum te Antwerpen. Het Rubenianum is een 
studiecentrum, gespecialiseerd in de kunst van de late Middeleeuwen tot de 
achttiende eeuw, met de nadruk op de Nederlanden. De bibliotheek is vrij toe-
gankelijk. Later bleek mij dat ook in het Stadsarchief Antwerpen (Felixarchief) 
het boek aanwezig is. In Nederland bezitten de Bibliotheek Arnhem en het 
Centre Céramique te Maastricht een exemplaar.

3 ‘Genealogie van der Aa middeleeuwen’ door Nico van Dinther, te vinden op 
www.nicovandinther.nl (pdf-bestand). Ook voor het voorgeslacht van Gerrit van 
der Aa verwijs ik naar deze website.

4 SAL, SR 7318 f. 206v (18.1.1424) en SAL, SR 7724 f. 72v-73 (26.9.1430).
5 SAL, SR 7303 f. 84-84v (24.2.1401).
6 SAL, SR 7713 f. 283b (7.3.1417).
7 SAB, RA R 1187 f. 345v (24.2.1412).
8 SAB, RA R 1193 f. 191.
9 H. van Bavel, ‘Het archief van de Heusdense Cistercienzerkloosters Mariën-

kroon en Mariëndonk 1245-1631’, 4 dln. ’s-Hertogenbosch 1972, dl. 2 (regesten) 
nr. 493 (23.9.1422).

10 SAB, RA R 1194 f. 283 (19.3.1424). zie ook BHIC, Schaduwarchief 314, aanteke-
ningen F. Smulders.

11 H.P.H. Camps, ‘Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. De Meierij van 
’s-Hertogenbosch’, stuk 2 1294-1312, p. 865.

12 SAB, RA R 1197 f. 358v (6.5.1427).
13 BHIC, Raad van Brabant, 1111 f. 1-139 (‘Bosch Strick Grefier’) kopie f. 1/88.
14 SAB, RA R 1206 f. 89v (19.5.1436).
15 Taxandria, 19e jg. (1912) A. van Sasse van Ysselt, ‘Het Gulden Huis te Rixtel en de 

heerlijkheid Rixtel, Aarle, Beek en Stiphout’, p. 275.
16 SAB RA R 1215 f. 135 (21.10.144).
17 Zie www.gemeentearchiefgemert.
18 SAB, RA R 1208 f. 129v (9.8.1438).
19 Zie o.m. SAB, RA R 1127 f. 405v (23.4.1457).

20 SAB, Archief van de Godshuizen, Tafel van de Heilige Geest, regest nr. 2073, 
afschrift gemaakt in 1473 door notaris Maarten van Someren. Idem, afschrift in 
het archief van de Clarissen, nr. 43 f. 219v-220v, regest 313.

21  Robrecht (Robert) de Lo(o)ze was een zoon van Robert de Lo(o)ze en Ermgard 
van Hamme. Robrecht de Loze junior woonde in 1446 te Brussel, maar had uit-
gebreide bezittingen te Leuven en omgeving. Elsbene en Robrecht kregen drie 
dochters: Ermgard, Anna en Elsbene de Loze. Elsbene van der Aa overleed jong, 
vóór 18.5.1454 en Robrecht de Loze hertrouwde met Lijsbeth van der Kelen. 
Robrecht zelf overleed kort vóór 27.11.1461. Op deze datum, op 4.12.1461 en op 
16.6.1463 zijn er uitgebreide akten in het schepenarchief van Leuven betreffen-
de de nalatenschap van Robrecht de Loze (SAL, SR 8132 en 8133). Henrick van 
der Aa was voogd over de drie dochters van zijn overleden zuster. Op 16.6.1463 
geeft hij, als voogd voor zichzelf en namens zijn moeder, joffr. Anna en zijn 
broers, Lijsbeth van der Kelen volkomen kwijting voor alle vorderingen die hij, 
zijn moeder en zijn broers nog hadden op de nalatenschap van Robrecht de 
Loze. Ermgard de Loze trouwde vóór 7.8.1464 met Arnt van Malsen.

22 SAB, Archief van de Lieve-Vrouwe-Broederschap, Rekeningen 1443/1444 f. 
169v.

23 Over het jaar 1476/1477 werd aan de OLV-broederschap in Den Bosch de 
doodschuld betaald van jouffr. Anna van Schoenhoven Gerits wedue van der 
Aa. (SAB, OLV-broederschap, rekeningen 1476/1477 f. 274v).

24 ‘De kroniek van het Sint Geertruiklooster te ’s-Hertogenbosch. Die chronijcke 
der Stadt ende Meijerije van ’s-Hertogenbosch’, een tekstuitgave door (o.m.) H. 
van Bavel, praem., 2001, f. 32v.

25 BHIC, Huisarchief Stapelen, 101 (protocol van lenen) (4.8.1471).
26 BHIC, Huisarchief Stapelen, 101 (protocol van lenen) (30.11.1469).
27 Jean Coenen, ‘Baanderheren, Boeren en Burgers’, Boxtel 2004, p. 67. De 

mededeling op p. 67 van dit boek dat de drie kinderen van Godevaart (Goyaart) 
van der Aa deze hoeve in 1485 aan het St. Geertruiklooster overdroegen, is niet 
juist. De overdracht vond plaats in 1471 en werd gedaan door drie zonen van 
wijlen Gerrit van der Aa.

28 De graaf d’Arschot noemt hem Jan VIII van Aarschot, heer van Schoonhoven 
Lille, Pamele en Zundert, burggraaf van Dormale.

29 SAL, SR 7726 f. 69v (10.9.1432).
30 Familie-Archief d’Arschot de Schoonhoven, Généalogie en rouleau. Waar zich 

dat archief toen bevond of waar het zich nu bevindt is mij niet bekend.
31 RAL ‘Inventaris van het archief der heren en van het stadsarchief van ‘Diest’.
32 Zie over het burggraafschap van Antwerpen en de heren van Diest het artikel 

van I. van Mierlo, ‘Burggraven in Antwerpen’, in: ‘Bijdragen tot de Geschiedenis’, 
XVIIIe jg. (1927), p. 108-130.

13. Links een zegel van Hendrik van Diezt aan een oorkonde van 23 september 1360, zijnde een overeenkomst tussen hem en zijn moeder Maria van Gis-
telles over haar douairie. Het randschrift is verdwenen. (RAL, Archief heren en stad van Diest, inv.nr. 24). Midden een zegel van Thomas I van Diest aan een 
oorkonde van 4 februari 1343 en rechts aan een oorkonde van 10 januari 1349.(RAL, Archief heren en stad van Diest, inv.nrs. 17 en 22)

http://www.nicovandinther.nl
http://www.gemeentearchiefgemert
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Portret

Jacob van der Kooij, geboren Maasland 26 februari 1852, trouwt met zijn “half-
nicht” Cornelia van der Kooij, geboren Maasland 6 februari 1856. Zij deelden een 
grootvader die twee maal gehuwd is geweest, vandaar halfneef en halfnicht.
Het stel trouwde op 19 mei 1876, duidelijk een “moetje” want in juli 1876 werd 
het eerste kind geboren. Mijn grootvader Johannes was het tweede kind en de 
oudste zoon. In totaal werden er elf kinderen geboren waaronder een tweeling.

Mijn overgrootvader oefende het beroep van manufacturier 
in Maasland uit en was, evenals meerdere familieleden, actief 
in de gemeentepolitiek, hij was ook betrokken bij de stichting 
van de gereformeerde school in Maasland. Na de Doleantie is 
de hele familie overgegaan naar de gereformeerde kerk. 
Wanneer precies het gezin verhuisde naar Den Haag is mij niet 
bekend maar in ieder geval na 1892 want in dat jaar werd het 
laatste kind in Maasland geboren. Jacob overleed daar op 12 
december 1913, zijn vrouw leefde nog tot 21 november 1931, zij 
overleed in Den Haag.

Alle gegevens zijn gedocumenteerd bij de Stichting Familie 
van der Kooij. Ook is er indertijd een aardig boekje uitgege-
ven door Teun van der Kooij “Dorp in rust en onrust”, waarin 
veel informatie te vinden is over de familie Van der Kooij 
in Maasland. De foto’s zijn duidelijk van slechte kwaliteit, 
waarschijnlijk zijn het twee foto’s geweest of is de foto eens 
doormidden gescheurd en vervolgens niet zo netjes weer aan 
elkaar geplakt. Wanneer de foto is genomen weet ik niet maar 
is schat zo rond 1885.

Joke Brink-van der Kooij

Jacob en Cornelia van der Kooij
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CORNELIS R. H. SNIJDER

Op het Slechte Pad

Het scherp rech tersgeslacht Pruijm/Pfraum,
ook Prom/Praum/Sprong genoemd

Deel 1 van deze studie stond volledig in het teken van mr. Hans Pruijm, bekend als 
‘Hexenscharfrichter’ en ‘executeur’ van Johan van Oldenbarnevelt. In dit deel komt 
zijn nageslacht aan bod, met name zijn zoon en twee kleinzoons, die alledrie ook 
scherp rech ter waren. 

1. ‘De scherprechter’, glas in lood (detail) (Grote Kerk Dordrecht)

Deel 2: het nageslacht van Meester Hans Pruijm
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Direkt na het overlijden van ‘probandus’ Hans Pruijm (1621) 
wordt deze in Utrecht door ‘den nyeuwen beul meester Hans, 
den ouden sijn soon’ opgevolgd. Deze zoon Hans Jurriaen (sub 
voce II.) is dan reeds een ervaren scherp rech ter. Hij was al sinds 
1612 met de Dordtse scherp rech tersweduwe Marijken Rogiers 
getrouwd en al stadsscherp rech ter te Dordrecht vanaf 1612.
Kleinzoon Tobias Pruijm (sub voce IIIa.) heeft een lange car-
rière als scherp rech ter in Kampen, Zwolle en Haarlem (Hof 
van Holland). Als scherp rech ter in Kampen wordt hij in 1660 
naar Harderwijk geroepen om aldaar de locale scherp rech ter 
mr. Hendrick Otten (Muller) te executeren (brandstapel). Mr. 
Hendrick Otten was in de periode 1627-1660 scherp rech ter te 
Harderwijk geweest en had zich vele jaren sexueel misdragen.
Zijn vonnis luidde als volgt: 
‘Alzoe Hendrick Otten scherprichter, een getrout man, olt 64 
jaere geboortich van Schutdorp (Schüttorf) uijt het graeffscap 
Bentheijm, vrijwillich buyten pijn en branden itemtivelick bekent 
gestendicht ende geconfesseert heeft, drie jaere lanck verschey-
den jonge kyndere van 5-6-7 tot 11 a 12 jaere toe scandelick 
verleijt ende op een ongehoorde oncuyse ende verfoeylicke 
maniere mishandelt ende getracteert te hebben. Daer be-
neffens met getrouwde ende ongetrouwde vrouws personen 
ehebreuck ende overspel gepleegt. Ende dat het alder grou-
welix ende affgrijselichst is met zijn eigen dochter tot die 
abominable bloetscande gecomen. Alle welcke crimes ten 
hoochste strafbaer zijn: soe ist dan Burgermesteren schepe-
nen ende Raedt met rijpe deliberatie ende overweginge van 
saecke voor recht gewesen hebben dat hij Hendrick Otten 
van wegen dese syne grouwelicke misdaden bij climmenden 
sonne anderen tot een exempel levendich aen een pael gesett 
ende tot assche verbrant sal werden’.
Mr. Hendrick Otten’s broer Aelbert was van 1615 tot 1622 
scherp rech ter te Harderwijk en van 1623 tot 1640 scherp rech-
ter te Arnhem. Op 24 mei 1660 bracht onze mr. Tobias Pruijm 
zijn Harderwijkse collega-scherp rech ter naar de plaatselijke 
galgenberg, zette hem levend aan de paal en verbrandde hem 
tot as. Gezien de massale belangstelling een zwarte dag in de 
geschiedenis van Harderwijk! 

Kleinzoon Hans Pruijm (sub voce IIIb.) was vele jaren scherp-
rech ter in Breda en in zijn tweede huwelijk (1665) met de Kam-
pense scherp rech tersdochter Lyesbeth Havestadt getrouwd. 
De familie Havestadt is een oud en bekend Duits-Nederlandse 
scherp rech tersgeslacht, wiens leden in de zestiende en ze-
ventiende eeuw al beroemd waren om hun medische vaardig-
heden. Lyesbeth’s vader Herman Jurriens (vander) Havestadt 
was onder meer assistent-scherp rech ter te Zwolle van 1636 
tot 1638, scherp rech ter te Breda van 1639 tot 1642, Kampen 
van 1642 tot 1646, Zutphen in 1646 en wederom in Kampen 
van 1646 tot 1652. Lyesbeth’s grootvader Jürgen von der Ha-
vestadt was scherp rech ter voor het graafschap Bentheim 
(standplaats Schüttorf van 1613 tot 1643), terwijl haar over-
grootvader Hans zur/von der Havestadt van 1588 tot 1599 
scherp rech ter was te Osnabrück en daarvoor mogelijk al chi-
rurgijn.

In Bijlage A vinden we een chronologische lijst van de scherp-
rech ters binnen de steden Zutphen, Utrecht, Dordrecht, Kam-
pen Zwolle en Breda. Allen “Pruijm-steden”. De stad Kampen 
valt op met een record van 56 scherp rech ters.

Genealogie

II.  Hans (Jurriaen/Joriaensz) Pruijm (ook wel Pfraum, Proun, 
Sprong), zoon van I., geboren ca. 1585-1590, scherp rech ter 
te Dordrecht 1612-1621, scherp rech ter voor het Hof van 
Utrecht, tevens stadsscherp rech ter ald. 1621-1635, begra-
ven (aangifte) Utrecht (Jacobikerk) 6 april 1635 (geref.), als: 
‘Hans Joriaensz Pruijm, Meester van den scherpensweerde, 
nalatende zijn huisfrou met echte onmundige kinderen’, on-
dertrouwt Dordrecht (Augustijnenkerk) 26 aug. 1612 (hij als: 
‘Hans Pruijm, Scherp rech ter der Stadt Dordrecht woonen-
de op den hil’, zij als: ‘Marijken Rogiers, w[eduw]e van Barent 
Hermanssen overledene Scherp rech ter van Dordrecht 
oock woonachtich op den Hil’), trouwt ald. 8 september 
1612 Marijken (Merriken, Marijchen) Barents (ook wel 
Bernts, Rogiers, Jans)1, geboren ca. 1573, overleden Utrecht 
vóór 31 maart 1622, weduwe van Barent Hermanssen (Barnt 
Harmansz ‘van Meurs/Muers’), scherp rech ter te Dordrecht 
1598-1610; ondertrouwt (2) Utrecht 31 maart 1622 (geref.) 
Hendrickjen Lambertsoon van Tiel2; ondertrouwt/trouwt 
(3) Utrecht (Jacobikerk) 29 juni/6 juli 1628 (hij als: ‘Mr. Hans 
Pruijm, scherprichter der Stadt Utrecht, weduwnaar van 
Marijken Bernts’, beiden wonen dan: ‘Achter St. Jacobs kerc-
ke’) Anna (Annigjen) Jans van Utrecht.3

In de Dordtse stadsrekeningen namen de betalingen aan scherp rech-
ter mr. Hans Pruijm op 7 april 1612 een aanvang. Als Pruijm’s voorganger 
wordt genoemd Mr. Gerrit Pietersz, aan wie de betalingen dan aflopen. 
Scherp rech ter mr. Hans Pruijm krijgt voor het resterende gedeelte 
van 1612 nog 171 ponden betaald en ontvangt daarboven ‘noch voor sij-
ne cleedinge twintig ponden ende voor sijn winterbrant vanden jaere 
1612 twaalf ponden’. Over het jaar 1613 ontvangt ‘m[eeste]r Hans Pruijm 
Scherp rech ter deser Stede twee hondert vier ende dartich ponden van 
40 grooten tpont Over 52 weecken tractements tot 4 ponden 10 st[ui-
vers] ter weeck compt 234 ponden’. Daarboven ontvangt hij wederom 
twintig ponden voor zijn kleding en twaalf ponden voor zijn ‘winterbrant’ 
(=brandhout en/of turf).4

Als scherp rech ter van Dordrecht woonde mr. Hans Pruijm aldaar ‘Opte 
Hil’, een straat verdwenen bij de sanering (1926-1927) van het gebied ten 
westen van het Dordtse Bagijnhof. De Hil lag op korte afstand van het hui-
dige NS-Station Dordrecht. Deze straat ‘de Hil/Opte Hil’ liep tegenover 
de Hilstraat vanaf de Elfhuizen in zuidoostelijke richting. De oorsprong 
van de naam moet gezocht worden in een hoogte (hil) op de plaats van 
het tegenwoordige Bethlehemplein, waarop een kapel stond, de Sint 
Laurenskapel. Mr. Hans Pruijm woonde, komende vanuit de Raamstraat 
en dan linksaf slaande, in het eerste huis op de Hil. Zijn stiefzoon mr. Ja-
cob Centen, die Pruijm in 1622 als scherp rech ter in Dordrecht opvolgde, 
woonde waarschijnlijk bij hem in.5 In 1923 was dit huis nog in Dordrecht 
aanwezig (afb. 2). De Dordtse scherp rech ter bewoonde echter oorspron-
kelijk een van de stadstorens, de Beulstoren. Gebouwd in ca. 1350/1400 
en afgebroken in 1816. De fundamenten van deze Beulstoren zijn zicht-
baar bewaard gebleven nabij Spuiboulevard 99. Later woonde de scherp-
rech ter op den Hil niet ver van deze Beulstoren. Hij genoot een vast jaar-
salaris en ontving van stadswege nog winterbrand (brandhout en/of turf) 
en wintervleys (geconserveerd vlees); bovendien kreeg hij jaarlijks een 
rode mantel.6
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Verpondingsregister Dordrecht anno 1619:
‘Opten Hil Meester Hans Scherp Rechter Ontfangen den 18e Augustij 
1620’: 30 schellingen (afb. 3). Er stonden in 1619 in totaal negentien wo-
ningen op de Hil, waarvan het eerste hoekpand bewoond werd door de 
scherp rech ter.7

 Op 12 december 1619 legden Mr. Hans Scherp rech ter (Hans Pruijm) 
en zijn echtgenote Maeycken Barents een notariële verklaring af over 
hun geschil met buurman Hans Vaens. Er wordt nu overeengekomen dat 
het regenwater van de woning van de scherp rech ter op de grond van zijn 
buurman mag vallen, mits dat er op kosten van de scherp rech ter een goot 
wordt aangebracht: ‘Ende is vorders geconditioneert, dat den regendrop 
van den huijse van den voornoemde meester Hans [scherp rech ter] vallen 
sall op het erve van voornoemde Hans Vaens, doch dat voornoemde mees-
ter Hans sall den voorsegde drop moeten vangen in een houte gote’. Ech-
ter mocht later het erf van Hans Vaens betimmerd gaan worden, dan zal er 
‘ten coste van beijde den eijgenaars een gote tusschen heurluijder beijder 
huijsen werden geleijt. Ende oock tot heurluijder beijder costen een wech 
sall werden onderhouden’. Deze verklaring werd mede ondertekend door 
Cornelis Cornelisz. (metselaer) en Willem Janz. (timmerman).8

 Op 7 februari 1620, na het overlijden van de Haarlemse scherp rech-
ter Jacob Mosel, wordt in eerste instantie (zijn zwager) mr. Hans Pruijm 
als zijn opvolger genoemd: ‘Is ontboden geweest den Procureur Generaal 
om te hebben zijn advijs wie men tot Scherp rech ter best zoude nemen in 
plaatse van den lestoverleden, ende is naar dat men den selven gehoort 
hadde, hem belast dat hij den Schout Muijtr van Dordrecht zoude afvragen 
naar de bequaamheijt van den Scherp rech ter tot Dordrecht, gelijk hij daar 
nae heeft komen seggen ’t selve gedaan te hebben, ende dat den voor-
schreven Schout den voornoemde Scherp rech ter zeer preese’.
 Op 10 februari 1620 vraagt het Hof van Holland echter om advies ‘dat 
men in plaatse van den overleden Scherp rech ter tot Haarlem geresideert 
hebbende zoude nemen twee Scherp rech ters’. Op gelijke datum wordt 
door ‘de Heeren van de Reekening’ toestemming gegeven ‘datter twee 
Scherpregters gemaeckt zouden werden in plaatse van eenen ende dat 
den eenen tot Haarlem ende den anderen tot Delft zouden mogen wonen’. 
Men zou uiteindelijk toch voor één scherp rech ter te Haarlem kiezen en 
wel voor Mr. Gerrit Pietersz, zoon van Mr. Pieter Symons, scherp rech ter 
te Leeuwarden 1597-1611.

Mr. Hans Pruijm te Dordrecht gaf er de voorkeur aan om zijn vader in 
Utrecht op te volgen.9

De Dordtse stadsrekeningen (Thesaurier van ‘t Groot Comptoir) 1620 (afb. 4):
‘Anderen Wtgeven van Weddens vanden scherp rech ter deser Stede.
(in margine:) Ordinarus.
Betaelt meester Hans Pruijm scherp rech ter deser Stede de somme van 
tweehondert vier ende dartich ponden van 40 grooten tpont over 52 weec-
ken tractements tot 4 pond 10 st[uivers] ter weeck. Compt 234 ponden.

(in margine:) Bij quita[ntie]. Denselven scherp rech ter noch voor sijn 
cleedinge 20 pond ende voor sijne winterbrant vanden jare 1620 12 pond. 
Comt tesamen 32 ponden’.10

Verpondingsregister Dordrecht anno 1620: 
‘Opten Hil Meester Hans Scherp rech ter ontfangen den 3en Augustij 1621’: 
30 schellingen11.
De Dordtse stadsrekeningen (Thesaurier van ‘t Groot Comptoir) 1621: ‘An-
der Wtgeven van Weddens vanden scherp rech ter deser Stede. Betaelt 
meester Hans Pruijm scherp rech ter deser Stede de somme van twee hon-
dert vierendartich ponden van 40 grooten tpont over 52 weecken tracte-
ments tot 4 pond 10 st[uivers] ter weeck. Comt 234 ponden. Den selven 
scherp rech ter noch voor sijn cleedinge 20 pond ende voor sijn winterbrant 
vanden jare 1621 12 pond. Comt tsamen 32 ponden’. Deze uitbetaling over 
het jaar 1621 was het laatste wat Mr. Hans Pruijm als scherp rech ter te Dor-
drecht ontving. De stedelijke scherp rech tersbetalingen gaan vanaf het 
jaar 1622 over op Pruijm’s stiefzoon Mr. Jacob Centen, die tot zijn dood in 
1637 scherp rech ter in Dordrecht zou blijven.12

 Op 19 augustus 1621 wordt in Utrecht, aan het Peerdevelt, ‘een  
Schotsch man’ op een Borgoens kruis geradbraakt (9 slagen: 2 op de 
benen, 2 op de armen, 2 op het hoofd, 3 op de borst, daarna gewurgd en 
buiten op het rad gesteld). Hij had zijn vrouw op een beddeplank de nek ge-
broken, met een stok op het hoofd geslagen en met de voet op haar borst 
getrapt. Het was ‘de eerste justitie aen ’t leven’ op het Peerdevelt, tevens 
‘oock van den nyeuwen buel meester Hans [Pruijm], den ouden sijn soon’.13

 Op 16 januari 1625 vroeg Hans Joriensz Pruijm via notaris Nic[olas] van 
Lostadt octrooi aan om te mogen testeren. In feite werd toestemming 
gevraagd om een testament te kunnen opstellen, teneinde de uitvoering 
hiervan veilig te stellen, nadat iemand overleden was. Deze octrooien wer-
den bij het Hof van Utrecht geregistreerd. (Transcriptie): ‘Aen den Hove 
Provintiael van Utrecht. Geeft ootmoedel[ijk] te kennen Hans Joriensz 
Pruijm Meijster vanden Scherpen Sweerde der Stadt Utrecht dat hij sup-
pl[ian]t geerne soude disponeren van zijne tijtel[ijcke] goederen hem bij 
Godt Almachtich op dezer aerde verleent. Ende op dat sulx bequamel[ijk] 
mach geschieden versueckt hij suppl[iant] U E[dele] gelieve hem te ver-
leenen Octroy in forma dit doende etc.’. Dus liet scherp rech ter Hans Pruijm 
wellicht kort na 16 januari 1625 een testament passeren via de Utrechtse 
notaris Van Lostadt.14

 Op 12 september 1625 (datum aangifte) wordt in Utrecht (Jacobi-
kerk) een zekere Bernt Hansz begraven, ‘sijnde de swager van Hans Jorien 
Pruijm, scherp rech ter, nalaten[de] sijn moeder ende geene onmondige erf-
fgen[aemen]’.15

In de Utrechtse registers van besoignes van de momboirkamer worden 
op 17 en 24 augustus 1629 Mr. Hans Pruijm en Herman van Riemsdijck jr. 
als voogden benoemd over het minderjarige kind van Trijntgen Jans (sub 
voce I-2.). Mr. Hans Pruijm wordt daarbij de ‘oom van smoeders zijde’ van 
het minderjarige kind genoemd en is dus met enige zekerheid de broer 
van de moeder (Trijntgen Jans).16

Losliggende declaratie van de Utrechtse scherp rech ter over het jaar 1632: 
‘Specificatie vant geene M[eeste]r Hans Pruijm Scherp rech ter der Stadt 
Utrecht comt ende verdient int executeren vande persoonen hier nae ge-
nomineert ende dat wt crachte vande respective Sententien vande E[dele] 
Gerechte der Stadt Utrecht inden Jaere 1632’. Er volgt dan een opsomming 
van voornamelijk openbare geselingen en verdere kosten wegens ‘Roeden 
en[de] coorden’. In totaal 12 gulden en 12 stuivers.17

 Op 15 juli 1636 verschijnt de weduwe van Hans Jorriaensz Pruijm voor 
de Momboirkamer te Utrecht om zich te presenteren ‘over de onmundige 
kynderen bij denselven haere overleden man nagelaten’ en tevens over de 
inventarisatie van ‘haeren boedel’.18

2. Dordrecht, ingang [op den] Hil, vanaf Elfhuizen gezien, links op de foto het 
voormalige scherprechtershuis (ca. 1925) (Collectie Stadsarchief Dordrecht)

3. Verpondingsregister Dordrecht, Mr. Hans (Pruijm) ScherpRechter, 
18 aug. 1620 (Collectie Stadsarchief Dordrecht)
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Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Pruijm (vader: Hans Pruijm, moeder: Mariken Jans), 

gedoopt Dordrecht 1 april 1615.19

Uit het tweede huwelijk (volgorde onbekend):
2.  T[h]obias (Hanssen/Janssen) Pruijm (Prom, Sprong), 

volgt IIIa.
3.  Hans Pruijm (Prom), volgt IIIb.
4.  Jacobus Pruijm (vader: ‘Mr. Hans scharprechter’), ge-

doopt Utrecht (Jacobikerk) 22 febr. 1624 (geref.)

Uit het derde huwelijk:
5.  Claer Pruijm (vader: Hans Jurriaen Pruijm, moeder: 

Anna Jans), gedoopt Utrecht (Jacobikerk) 30 dec. 1629 
(geref.), als: ‘woonen[den] op het Sant (=de Santstraet), 
getuych[e] de Vader’.

6.  N. Pruijm, begraven (aangifte) Utrecht (Jacobikerk) 28 
sept. 1635 (geref.), als: ‘Kynt van Hans Pruijm zaliger in 
zijn leven scherp rech ter, nalatende de echte moeder 
tot erffgen[aeme]’.

7.  N. Pruijm, begraven (aangifte) Utrecht (Jacobikerk) 
29 aug. 1636 (geref.), als: ‘Zoontjen van den overleden 
scherp rech ter Hans Pruijm, nalatende de echte moe-
der tot erffgen[aeme]’.

IIIa. T[h]obias (Hanssen/Jansen) Pruijm (Prom, Sprong), zoon 
van II., geboren Utrecht ca. 1625-1632, scherp rech ter te 
Kampen 1652-1666, Zwolle 1666-1670 en Haarlem (Hof van 

Holland) 1670-1672 en 1672-1680, overleden en begraven 
Haarlem (Grote Kerk) 17 april 1680 (als: ‘een legerstee in de 
Grote kerck voor Mr. Tobias Prom Scherprigter op t lage 
koer, no. 9’)20, ondertrouwt Kampen 28-5-1652 (als: ‘Tho-
bias Hanssen Sprong, scherprichter, j.g. van Utrecht, en 
Aeltie Christiaensz, wed[uwe] van Swol’) en ondertrouwt 
Utrecht 6 juni 1652 (‘Attestatie gegeven om tot Campen te 
trouwen’), trouwt Kampen ca. juni 1652 Aeltien Christiaens 
(Wijns), geboren (Zwolle?) ca. 1617, overleden na 4 nov. 
1665, weduwe van Herman Jurriens (vander) Ha(e)vestadt/
Hoffstadt/Haefstat (overleden kort voor 25 mei 1652)21, 
dochter van Christiaen Christiaens (Wijns, Winols), scherp-
rech ter te Zwolle 1617-1656, en Anneken N.

Na het overlijden van de Kampense scherp rech ter Mr. Hermen vander 
Hoffstrate (= Havestadt) wordt aldaar op 25 mei 1652 Mr. Tobias Jansen 
Sprong (= Pruijm, Prom) als de nieuwe scherp rech ter aangesteld. Deze 
trouwt vervolgens ook met de weduwe van zijn voorganger. De tekst 
van zijn aanstellingsakte luidt als volgt: ‘Vermits het affsterven van Mr. 
Hermen vander Hoffstrate Scherprichter alhyr hebben Schepenen ende 
Raedt bij provisie tot een Scherprichter deser Stadt Campen wederom 
aengenomen Tobias Jansen Sprong, naegelatene Soone van Mr. Hans 
Sprong [Pruijm] in sijn leven Scherprichter der Stadt Utrecht. En dat op 
het weecklijck tractement ende profiten ende anders, gelijck Mr. Hermen 
vander Hoffstrate genoten heeft. Sonder argelist’ (afb. 5).22

 Op 8 maart 1656 in Kampen wordt Mr. Tobias Janssen Spronck 
Scherp richter voor zijn bediening 30 guldens betaald. Tevens ontvangt hij 
dan ook zijn jaarlijks tractement van 260 guldens. Op 26 april 1656 krijgt 
hij 11 guldens en 12 stuivers voor Andrees Janssen ‘op de kaeck te setten, 
toe gijsselen ende over de brugge toe brengen’.
 Op 29 september 1656 krijgt hij voor het geselen en brandmerken van 
een zekere Anna Catharina van Beesten nog eens 23 guldens en 16 stui-

4. Stadsrekeningen, betalingen aan scherprechter Mr. Hans Pruijm, 1620 (Collectie Stadsarchief Dordrecht) 
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vers. Ook verdient Mr. Tobias nog 8 stuivers aan deze vrouw ‘voor een pot-
tien salve voor haer om toe smeeren’. Het mes sneed dus aan twee kanten!23

 Op 27 maart 1657 in Kampen ontvangt Tobias Hanssen Promp ‘voor 
sijn cleedt’ (mantel) 30 guldens. Voor ‘sijn werkelicke tractement’ ontvangt 
hij 260 guldens.
 Op 13 juni 1657 wordt Tobias Hanssen ‘van den delinquant int gat toe 
visitieren’ 2 guldens en 10 stuivers betaald.
 Op 26 september 1657 nog eens 2 guldens en 16 stuivers voor het ‘visi-
teren’ van twee gevangen personen.24

 Op 15 maart 1659 werd er te Deventer een verdelingsakte opgemaakt 
voor de erfgenamen van Hester Sap, weduwe van Mr. Jurrien Havestadt, 
scherp rech ter voor het graafschap Bentheim te Schüttorf (1613)-1643: 
‘Erschenen M[eeste]r Joosten Havestadt, Ledensetter tot Hinlopen, voor 
hem selffs ende mede als Momber over sijn zal[iger] Broeders M[eeste]r 
Henrick Havestadts Kinderen. Voorts M[eeste]r Tobias Hanssen, Scherp-
richter binnen Campen, als Man ende Voogt van sijn huysvrouwe Aeltien 
Christiaens, eerst getrouwt sijnde geweest aen M[eeste]r Herman Hae-
vestadt voor haere Kinderen bij denselven M[eeste]r Herman opelick ge-
procriëert’.25

 Op 24 mei 1660 vond in Harderwijk de executie plaats van scherp rech-
ter Mr. Hendrick Otten. Deze was in de periode 1627-1660 scherp rech ter 
van Harderwijk. In het archief van de stad Harderwijk zijn nog veel archief-
stukken bewaard gebleven, waarin verslag wordt gedaan van dit zeventien-
de-eeuws strafproces en de verdere gebeurtenissen rondom dit proces. 
Deze documenten geven ons een uitgebreid verslag over het leven van 
scherp rech ter Hendrick Otten, die in 1660 werd terechtgesteld (brandsta-
pel), omdat hij schuldig werd bevonden aan sexueel misbruik van meerdere 
kinderen. Ook werd Otten verdacht van incest met zijn dochter Griete Ot-
ten (gedoopt Harderwijk 13 juni 1634). We treffen de verslagen aan van alle 
verhoren van de scherp rech ter, maar ook van zijn dochter. Beiden werden 
gefolterd om een bekentenis los te krijgen. Uiteindelijk werd deze dochter 
verbannen, maar ook de vrouw van scherp rech ter Otten was niet meer 
welkom in de stad. Mr. Hendrick Otten: ‘een getrout man, olt 64 jaere ge-
boortich van Schuttorp uijt het graeffscap Bentheijm’ werd op donderdag 
24 mei 1660 ‘van wegen dese sijne grouwelicke misdaden bij climmenden 
sonne anderen tot een exempel levendich aen een pael gesett ende tott 
assche verbrant’. Het moet die dag een drukte van belang geweest zijn. 
Harderwijk was maar een kleine stad en de veroordeelde was voor ieder-
een een bekende: hij woonde immers meer dan 30 jaar in de stad en was er 
bovendien scherp rech ter. Over de feitelijke gebeurtenissen op de terecht-
stellingsplaats zwijgen de bronnen. Wel is er nog een lijst met benodigde 
zaken voor de opbouw van de brandstapel. De terechtstelling werd door de 
Kampense scherp rech ter mr. Thobias Hansen Prom uitgevoerd. In de jaar-
rekeningen (1660) van de stad Harderwijk vinden we onder het hoofdstuk 
‘Extraordinatif uytgift geen titel hebbende’ de betalingen aan Mr. Thobias 
Prom. Op 18 mei 1660 lezen we ‘betaelt 2 wagenvrachten vanden beul van 
Campen’ (18 guldens) en op 1 juni 1660 werd ‘aen Scherprichter van Campen 
Thobias Hansen Prom volgens sijn reeckeninge van vacatie pijnigen ende 
executie’ 176 guldens (!) betaald. Aan mr. Prom werd nog extra 8 guldens en 
10 stuivers uitbetaald, voor ‘een vracht weder te rugge’ (afb. 6).26

 Op 23 november 1661 vraagt ‘Meester Tobias Scherprichter deser 
Stadt [Kampen]’ om verhoging van de 30 carolus guldens die hij nu jaarlijks 
‘voor sijn mantel ende clederen geniet’. Schepenen en Raad verhogen deze 
toelage met 10 carolus guldens ‘soo dat hij nu voortaen jaerlyx 40 Car[olus] 
guldens daer voor sal hebben te genieten’.27

 Op 29 maart 1662 ontvangt Mr. Tobias in Kampen ‘voor sijn cleedt met 
de augmentatie volgents Apostille vanden 23. November 1661’ 40 guldens. 
Voor zijn jaarlijks tractement nog eens 260 guldens.
 Op 17 juli 1662 ontvangt Mr. Tobias 12 gulden ‘voort geesselen van 2 
persoenen int heijmelick’ en nog eens 2 gulden en 16 stuivers ‘voor touwen 
en roeden’.
 Op 29 juli 1662 nog eens 10 guldens en 4 stuivers voor in het geheim 
(niet openbaar) geselen van Gijsebert Willems en idem voor ‘met sijn 
pijnin gens gereetschap omtrent den delinquent sijnde geweest’.28

 Op 14 mei 1663 onvangt Mr. Tobias in Kampen 1 gulden 8 stuivers ‘voor 
sijn praesentie omtrent een gevangen int gat’.
 Op 25 april 1663 ‘voor sijn cledinge’ 40 guldens. Over 1663 voor zijn jaar-
lijks tractement wederom 260 gulden en nog eens een betaling van 6 gulden 
voor zijn oude recht op de schepenmaaltijd (‘voor de Schepen portie’).29

 Op 4 november 1665 wordt het aan Mr. Tobias Scherprichter in Kam-
pen toegestaan (‘in cas in dese sterffelijcke tijden het Godalmachtig be-
lieffde, hem voor sijne huijsvrou uijt den leven te haelen’), dat zijn vrouw 
nog meerdere jaren na zijn dood de dienst mag continueren ‘onder con-
ditie van die ordre te sullen stellen door daewelcke de Stadt sal connen 
wesen gedient’.30

In juni 1666 vertrekt Mr. Tobias Prom als scherp rech ter naar Zwolle en 
wordt op 6 juli 1666 in Kampen als zijn opvolger Mr. Jacobus Andriessen 
Kellenaer aangesteld.31

Resoluties Schepenen en Raaden van de stad Zwolle van 18 juni 1666: ‘To-
bias Promp in plaetse vande overledene Hans Vrooboos, tot Scherprichter 
angenomen opt tractament ende beloninge als van outs. Actim in Senatu’.32

 Op 17 januari 1669 vinden we in de bijlagen van de Zwolse maandre-
keningen een kwitantie van ‘Mr. Tobijas Prom Scharprechter’ omtrent het 
verhoor en executie van ‘een vrous persoon’ (Geertruyt Hermsen van Al-
melo, die haar werkgeefster met rattekruit had vergiftigd). Voor het ver-
hoor, wurgen, in de kist leggen en ‘voor stroppen en handt tou’ ontvangt de 
scherp rech ter in totaal 13 gulden en 4 stuivers (afb. 7).33

Maandrekening van Zwolle van 25 maart 1670: ‘mr. Tobias scherprichter 
luit reeckeninge salaris van sijn verdienst, over de twie walons (=walen) 
alhyr gevangen ende gebannen’, in totaal 19 gulden en 14 stuivers. Ook nog 
een 20 gulden voor Mr. Tobias.34

Memorialen Hof van Holland (Haarlem) 22 mei 1670: ‘Alsoo Mr. Tobias 
Prom, Scherp rech ter der Stadt Swol, den Hove van Hollant bij requeste te 
kennen heeft gegeven, dat vermits het overlijden van Mr. Christiaen Jans, 
Scherp rech ter deser Provincie van Hollant, de selver plaets was comen te 
vaceren’. Tobias Prom geeft te kennen dat hij als scherp rech ter voordien 
de stad Kampen 14 jaar gediend heeft en daarna nog 4 jaar de stad Zwolle. 
Tevens ook dat zijn vader en grootvader (sub voce I. en II.) als scherp rech-
ter de Provincie van Utrecht gediend hadden en hij door ‘deselve toene-
mael was geoeffent ende bequaem gemaeckt’. Op gelijke datum wordt 
Tobias Prom als scherp rech ter van het Hof van Holland aangenomen en 
deed ‘wel ende getrouwen’ zijn eed als scherp rech ter.35

 Op 30 juni 1672 werd Tobias Prom Scherp rech ter vermits het slechte 
executeren van de persoon Jacob van der Graeff ontslagen: ‘sodanich van 
sijn ampt niet en hadde geacquiteert als wel behoort hadde, is daeromme 

5. Aanstellingsakte scherprechter Tobias Jansen Sprong (Pruijm, Prom), 
1652 (Collectie Gemeentearchief Kampen)

6. Betalingen aan scherprechter Thobias Hansen Prom (Pruijm), Harderwijk, 
1660 (Collectie Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, locatie Harderwijk)
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verlaten, ende bij den Hove van sijn ampt gedeporteert’ (afb. 8). Hij werd 
reeds op 19 juli 1672 door Jan Christiaens (zoon van de voormalige scherp-
rech ter, wijlen Mr. Christiaen Jans) vervangen. Echter, deze trad niet of 
slechts kort aan, want Mr. Tobias Prom werd weer in genade aangenomen. 
Eerst op 3 mei 1680 werd de dan overleden Mr. Thobias Prom als scherp-
rech ter door Mr. Benedictus Kellen[a]er opgevolgd.36

 Op 21 april 1676 verzocht Mr. Tobas Pruijm (Prom) de ‘Heeren Burge-
meesteren’ van Haarlem om hem ook een toelating als “ledezetter” te ver-
lenen. Blijkbaar was het Haarlemse Chirurgijnsgilde hierin al gehoord en 
hadden geen bezwaren ingebracht. Het werd hem vergund om deze kunst 
uit te oefenen, zolang hij het scherp rech tersambt uitoefende. De be-
schikking luidde als volgt: ‘Op het versoeck bij requeste van Tobias Prom 
Meester Scherp rech ter deser stadt, ten eynde hij bij speciale admissie 
soude mogen werden gequalficeert, om de kunst ende de practycque 
van het ledeseteen (waerinne hij voorgeeft van kintsbeen af, te wesen 
opgebracht), soo geduerende zijn functie, als nae dat hij deselve moch-
te hebben afgeleyt ofte door hoge jaeren daertoe onbequaem gemaekt 
wesen, te mogen exerceren. Is, nae lecture van tvoors[chreven] requeste 
en opgevolgede rescript.e van de overluyden van het Chirurgijnsgilt bin-
nen dese stadt, (in welckers handen tselve requeste was gedaen stellen), 
goet gevonden en verstaen, dat de Scherp rech ter gedurende dese sijne 
bedieninge als Mr. Scherp rech ter, het ledesetten alhier ter stede, naer 
het exempel van sijne voorsaeten, bij conniventie sal vermogen te prac-
tiseeren, sonder dat hem echter iemant omtrent de exercitie van dien, 
eenichsins hinderlijck sal mogen sijn, doch sijn charge hebbende verlaten, 
ofte deur ouderdom daertoe niet langer capabel, sal de suppliant, alvo-
rens in ‘tledesetten te continueren, sich wederom hebben te adresseren 
aen de Heeren Burgermeesteren deser stadt, omme daertoe, tzij naer 
voorgaende examen ofte proeve, op nieuw geadmitteert, ofte andersints 
bij Haer Ed[ele] Achtb[aren] dienthalve sodanich gedisponeert te werden 
als boven’. Mr. Tobias Pruijm (Prom) werd dus door de stad Haarlem als 
scherp rech ter in de uitoefening van zijn nevenfunctie als chirurgijn/lede-
zetter beschermd en heel duidelijk de hand boven het hoofd gehouden.37

 Op 26 december 1693 vroeg het Collegium van het chirurgijnsgilde 
in Dordrecht aan hun collega’s in Haarlem hoe het aldaar was gesteld 
met het dokteren van hun scherp rech ter (=Mr. Thobias Hansen Pruijm) 
en kreeg toen het weinig bemoedigend antwoord, dat hij ‘het ontledene’ 
mocht herstellen, zonder meer, doch dat dit volk, ‘briesk en stouwt’, zich 
ook met de behandeling van fracturen bezig hield, zelfs met chirurgische 
operaties, waartegen men niet veel kon uitrichten. Slechts wanneer er 
klachten inkwamen, wendden deken en vinders van het gilde zich tot het 
stadsbestuur, doch dit gaf dan slechts aan ‘van hoe gering een verdienste 
sy hunnen arbeid achten’. Zij klaagden dan ook over het toenemend aantal 
‘scharlatans en beunasen, van welke het volk sich liever wil laten bedrie-
gen, als van een regtschapen cheirurgein doen genesen’. De Amsterdamse 
chirurgijn Job Jansz. van Meekren (1611-1666) liet bij zijn dood een manus-
cript na waarin hij de mening was toegedaan ‘dat de lijders haar ongevallen 

meer aan beulen (scherp rech ters) vertrouwen, omdat se dagelijkx leeden 
handelen, als aan de heelmeesteren, die een algemeene roep hebben, dat-
se in beengeraamte niet genoegsaam geoeffent zijn’.38

Uit dit huwelijk:
1.  Johannes Hanß (Pruijm) (vader: Tobias Hanß, moeder: 

Aeltjen Christiaens), gedoopt Kampen 27 sept. 1654 
(geref.).

2.  Rebecca Promp (Pruijm) (vader: Tobias Hanß Promp, 
moeder: Aeltjen Christiaens), gedoopt Kampen 15 au-
gustus (geref.).

3.  Catharina Spronck (Pruijm) (vader: Tobias Hanss 
Spronck, moeder: Aeltjen Kerst), gedoopt Kampen 13 
september (geref.).

4.  Jannes Hanssen (Pruijm) (vader: Tobias Hanssen, moe-
der: Aeltje Christiaens), gedoopt Kampen 9 januari 
1659 (geref).

IIIb. Hans Pruijm (Prom, Brün), zoon van II., ‘van Uytrecht’, gebo-
ren (Utrecht) ca. 1625-1630, scherp rech ter te Breda (1665)-
1684, overleden Breda 1 oktober 1684, begraven ald. (Mar-
kendaalse Kerk) 3 oktober 1684 (geref.) (begraven in de 
kerk, gebruik van baarkleed, betaald biergeld, overluiden 
en eiken kist), trouwt (1) N.N.; ondertrouwt (2) Kampen 17 
maart 1665 (als: ‘Hans Prom van Uijtrecht, ScherpRichter 
tot Breda, w[eduwnaar] en Lijsebeth Hermensz Havestad 
van Campen, j[onge] d[ame]’) en ondertrouwt (2) Breda 24 
maart 1665 (als: ‘Hans Prom wedenaer Scherprichter alhier 
ende Lysbeth Hermanssen Havestadt J.d. van Campen’ en 
‘Is 24 Meers met attestatie van Campen, Teteringen ge-
troeut, 26 Aprilis’), trouwt (2) Teteringen 26 april 1665 (als: 
‘Mr. Hans Scherprichter van Breda ende sijne bruijt alhier’) 
Lyesbeth (Lysabeth) Jueryensen (Ha[e]vestadt), gedoopt 
Kampen 3 maart 1644 (geref.) (get.: Gryeten Baeckers), lid-
maat (geref.) Breda 1665 (als: Lijsbeth Hermans), begraven 
Breda (Kleine Kerk) 30 oktober 1690 (‘begraeven de huijs-
vrouw van Johannis vanden Bosch compt voor kercken 
rechten, baercleet, luijen, luijbier ende Eijckenkist 3 pond 
3 stuivers’), idem begraven Breda volgens Weeskamer 30 
oktober 1690 (‘seclusie verthoont den 20en Xber 1690, de 
vrouw van Jan van den Bos op den Haeghdijck weesen’), 
dochter van Herman Jurriens (vander) Ha(e)vestadt/Hoff-

7. Zwolle, betaling aan scherprechter Mr. Tobijas Prom (Pruijm),  losliggen-
de kwitantie, 17 jan. 1669 (Collectie Historisch Centrum Overijssel, Zwolle)

8. (‘Tijdelijk’) ontslag 1672 van Mr. Tobias Prom bij het Hof van Holland 
(Collectie Nationaal Archief, Den Haag)
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stadt/Haefstat, assistent-scherp rech ter te Zwolle 1636-
1638, scherp rech ter te Breda 1639-1642, Kampen 1642-
1646, Zutphen 1646, en wederom Kampen 1646-1652, en 
Aeltien Christiaens (Wijns); zij hertrouwt (2) Breda (Grote 
Kerk) 9 maart 1687 (geref., zij woont dan Breda ‘op den 
Hadyck’) Joannes van den Bos, geboren te Delft, Poorter 
te Breda 13 januari 1690 (borgstelling: ‘zijn tegenwoordig 
huisvrouw’s huis op de Haeghdijck, genaamd de Trompet’).

 ‘Johannes van Dulmen geboortigh van Etten, Poorter ge-
worden, heeft Eedt gedaen, de gerechtigheijt betaelt ende 
Borge gestelt aen den persoon van Mr. Hans Prom. Actum 
in collegio den 3e Augusty 1684’.39

 Op 16 januari 1689 laat Lijsbeth Havestot (Havestadt) in 
Breda (geref.) een dochter Johanna dopen met als vader 
haar tweede echtgenoot Johannes vanden Bosch.

Uit het tweede huwelijk:
1.  Herman Prom (Pruijm) (vader: Hans Prom, moeder: 

Elisabeth), gedoopt Breda (Grote Kerk) 5 september 
1666 (geref.).

2.  Rebecca Prom (Pruijm, Proem) (vader: Hans Prom, 
moeder: Lysbet Hermans), gedoopt Breda (Grote Kerk) 
10 september 1667 (geref.), lidmaat op belijdenis (ge-
ref.) Breda 11 april 1686.

3.  Joanna Prom (Pruijm) (vader: Hans Prom, moeder: Lys-
beth Hanssen), gedoopt Breda (Grote Kerk) 17 maart 
1669 (geref.).

4.  Joannes Hermanus Prom (Pruijm) (vader: Hans Prom, 

moeder: Elisabeth Hansen), gedoopt Breda (Grote 
Kerk) 4 mei 1670 (geref.), trouwt Breda (Grote Kerk) 
30 september 1691 (geref.) Anna Catharina (Catteryna 
Kahle (Kale, Cael, Kael), gedoopt Engelen 4 januari 1671 
(geref.), lidmaat op belijdenis (geref.) ’s-Hertogenbosch 
14 juli 1689 (met att. vertrokken naar Breda 29 oktober 
1691), woont ’s-Hertogenbosch ‘op de Smalle Haven’ 
(1689), dochter van Hans Jürgen Kahle (Kale), scherp-
rech ter te ’s-Hertogenbosch (1670)-1705, en Catharina 
Ewerts/Everts van Oldenburg (Oldenburch, Olden-
borgh).

Uit dit huwelijk:
a.  Elisabeth Prom (Pruijm) (‘Vader, Johannes Prom, Moe-

der, Anna Catharina Prom, Echte luijden’), gedoopt 
Princenhage 6 okt. 1692 (geref.) (get.: Rebecca Prom).

b.  Johannes Jurrien Prom (Pruijm) (vader: Johannes Prom, 
moeder: Anna Katrina Caale), gedoopt Breda (Grote Kerk) 
17 sept. 1694 (geref.) (get.: Hans Jurrien Caale, Katrina van 
Oldenburg [de grootouders]), ‘provoost’ bij het VOC (ka-
mer Amsterdam), overleden Azië (Batavia) 24 aug. 1744.

 Trad op 3 mei 1742 aan als provoost in dienst van het 
VOC en vertrok dezelfde dag met het schip ‘Nieuw Wal-
cheren’ naar Kaap de Goede Hoop en kwam daar op 22 
aug. 1742 aan. Hij wisselde in Kaap de Goede Hoop van 
schip en vertrok op 9 okt. 1742 met de ‘Polanen’ naar 
Batavia waar hij op 12 jan. 1743 arriveerde.

c.  Anna Katrina Prom (Priem, Pruijm) (vader: Johannes 

9. Reis naar Indië. Uit het schetsboek van Jan Brandes: Dekzicht van een VOC-schip naar de grote mast, waterverf over schets in 
potlood. Datering 1778-1787
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Prom, moeder: Katharina Cale), gedoopt Breda (Grote 
Kerk) 27 maart 1697 (geref.) (get.: Aaltje Cale).

5.  Catharina Prom (Pruijm) (vader: Hans Prom, moeder: 
Elisabeth Hans), gedoopt Breda (Grote Kerk) 28 febr. 
1676 (geref.), verm. begraven Breda (Kleine Kerk) 17 
aug. 1676 (geref.).

6.  Kind (vader: Hans Prom scherp rech ter), begraven Breda 
(Kleine Kerk) 28 april 1681 (geref.).

Bijlage A
Chronologische lijst met scherp rech ters

Zutphen 1595-180440

I. Hans Pruijm (Pfraum, Praum) 1595-1604
II. Hans Knutell 1605
III. David Rinders  1606
IV. Jacob Mosel (Moesel) 1606
V. Peter Pouwels/Pauls (de Bruijn) 1606-1628
VI. Hans Lodewijck (Ludwig)  1629-1636
VII. Jan Christiaens (Wijns, Van Anholt)  1637-1641
VIII. Andries Hanssen Kellenaer/Kelner  1641-1646
IX. Herman Jurriens Havestadt  1646
X. Aelbert Hermensen Gangeloff  1646-1648
XI. Diderich Snijder (Schneider)  1649-1656
XII. Elsken Snijder-Möller41  1656-1658
XIII. Philipp Gercken (van Gorcum)  1658-1670
XIV. Andreas Andriessen (Kellenaer/Kelner)42  1668-1669 
 (waarnemend scherp rech ter)
XV. Hendrick Kleemann (Clemant)43  1670
XVI. Hans Henrich Kahle (Kall)  1671-1693
XVII. Philipp Schneider (Snijder)  1694-1709
XVIII. Johannes van Anholt  1709-1750
XIX. Johan Hendrik van Anholt  1751-1754
XX. Andries van Anholt 1754-1776
XXI. Anna Catharina van Anholt-Snijder44 1776-1789
XXII. Hans Jurien van Anholt 1789-1804

Utrecht 1569-1851
I. Frantz Rose (Rooze, Roose)45 1569-1570
II. Georgen Thomassen van Epswijck46 1571-1577
III. Jacob Michielsz47 1577-1604
IV. Hans Pruijm (Pfraum, Praum) 1604-1621
V. Hans (Jurriaen) Pruijm (Proun) 1621-1635
VI. Willem Christiaens (van Anholt)48 1635-1637
VII. Jorien Eltingh 1637-1640
VIII. Mathijs Eltingh 1640
IX. Casper Molder 1641
X. Johannes Havestadt 1641-1643
XI. Hans Hendrick van Gelder49 1643-1687
XII. Christiaen Christiaensen Nanning 1687-1706
XIII. Johann Hermann Claessen 1706
XIV. Hermannus Vogt (Voges, Voigt) 1707-1713
XV. Johann Conrad Diepenbro(e)ck 1713-1736
XVI. Jan Jurriaen Diepenbro(e)ck 1725-1728
XVII. Franz Diepenbro(e)ck 1737-1774

XVIII. Johannes George Karius/Carius  1774-1790
XIX. Johannes (Jacob) Nord 1790-1799
XX. Johannes David (‘Jan’) Klotz 1799-1806
XXI. Johann David Klotz/Klots(en) 1806-1809
XXII. Joannes Gerhardus Jansen50 1811-1826 
 (standplaats Amsterdam)
XXIII. Jacobus Ras 1827-1837 
 (standplaats Amsterdam)
XXIV. Derk (‘Dirk’) Jansen 1837-1851 
 (standplaats Amsterdam)51

Dordrecht 1561-1806
I. Mr. Hanssen (1561-1562)
II. Godschalck Jacobsz (1570)-1574
III. Jan Gherritsz 1574
IV. Adriaen Dircxsz52 1575-1577
V. Jacob Michielsz 1577-1580
VI. Barraet Pieters 1581-1582
VII. Bastiaen Baekenoeven (Bouchoven)53 1582-1583
VIII. Mr. Gielis N.54 1583-1584
IX. Jacob Anthonisz ‘van Gorinchem’ 1585-1587
X. Jan Anthonisz 1587-1593
XI. Jan Pieters[sen] 1593-1594
XII. Hans Geleynsen (Galeynen, Cleijne)55 1594-1598
XIII. Barent Harmansz ‘van Muers’ 1598-1610
XIV. Gerrit Pietersz56 1610-1612
XV. Hans (Jurriaen) Pruijm (Praun) 1612-1621
XVI. Jacob Centen 1622-1637
XVII. Jan Otten(s) 1637
XVIII. Willem Christiaens (van Anholt)57 1637-1673
XIX. Benedictus (Andriessen) Kellenaer 1673-1680
XX. Jacobus (Andriessen) Kellenaer 1680-1705
XXI. Jan (Benedictusz.) Kellenaer 1705-1709
XXII. Johannes Kahle (Cahle, Calee) 1709-1728
XXIII. Jacobus Kahle (Cahle, Calee) 1728-1733
XXIV. Christophorus Döring (Deuring[h]) 1734-1738
XXV. Johannes Döring (Duuringh) 1738-1768
XXVI. Jan van Anholt (Aanhout)58 1768-1795
XXVII. Hermanus van Anholt (Aenhout) 1795-1800
XXVIII. Martinus Ritzner (Retzner) 1800-1804
XXIX. Johannes Jacobus Kleijne 1804-1806 
 ad interim-scherp rech ter59

Kampen 1436-1791
I. Henric Yelis Soen (Gelyssoen)60 1436
II. Goesen Janss 1437
III. Willem Claessoen 1439
IV. Peter Houweschilt 1441
V. Michiel van Diest ca. 1442
VI. Johan Poecksnider ca. 1443-1444
VII. Henric Janss ca. 1445-1446
VIII. Egbert, Evert Crusen ‘knape’ ca. 1450-1451
IX. Henric Janss 1452
X. Joris van Sanct Truyen 1465
XI. Claes Jansz van Segen 1473
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XII. Claes Gerrits 1474
XIII. Jan Frericx van Alckmaer 1474
XIV. Johan Claesz. van Woirden 1475
XV. Geert Decker 1477
XVI. Geert Luykensz 1505-1506
XVII. Mr. Frederick 1507-1516
XVIII. Mr. Adriaen Lievens van Brugge 1520
XIX. Peter van Antwerpen 1520
XX. Maes Gijsbertz 1521-1522
XXI. Mr. Kreynck 1538
XXII. Henryck Moysesz van Delfft 1540
XXIII. Evert Jansz 1541
XXIV. Jan van Dueren 1542-1544
XXV. Bernt van Coesvelt 1544-1548
XXVI. Willem van Utrecht 1548
XXVII. Hans Backstien van Overwesell 1549-1550
XXVIII. Symon van Groningen 1550
XXIX. Thomas Kruys (Croiss, Cruys)61 1550-1558
XXX. Hans Schram (Scrans) van Noerthuisen 1558-1560
XXXI. Winterman van Groeningen 1560-1565
XXXII. Servaes van Aldenhove(n)62 1565-1569
XXXIII. Hans Stevendael (Steenendale)63 1569-1570
XXXIV. Anthonys Snel van Brussel 1570
XXXV. Arent Janssz van Nijmegen 1570-1571
XXXVI. Andries Russefoert van Camerijck 1571-1572
XXXVII. David Fahner (Vaner, Vhaener,Venher)64  1572-1573
XXXVIII. Velten Cael65 1573-1574
XXXIX. Mathys Ross (Rose, Rooze)66 1574
- zonder scherp rech ter  1574-1580
XL. Gerbrant Ypens 1580-1583
XLI. Bastiaen Baekenoeven (Bouchoven)67 1583-1585
XLII. Nicolaes van Dullen sr. 1585-1605
XLIII. Mr. Johan N. 1606-1607
XLIV. Claes Claesen (van Dullen) jr. (1609)-1642
XLV. Herman Jurriens vande Hoofstede 
 (Havestadt)  1642-1646
XLVI. Henrijck Christiaensen (Wijns, Winols)68 1646
XLVII. Herman Jurriens vande Hoofstede 
 (Havestadt) 1646-1652
XLVIII. Tobias Hanssen Prom (Pruijm, Sprong) 1652-1666
XLIX. Jacobus Andriessen Kellenaer 1666-1668
L. Johannes Andriessen Kellenaer 1668-1675
LI. Christiaen (Corst) Christiaensen (Nanning) 1676-1687
LII. Johann Henrich Schneider (Snijder) 1687-1710
LIII. Anna van Gelder (wed. Snijder)69 1711-1720
LIV. Hans Jurijen Snijder 1721-1759
LV. Joannes Conrades von Anhalt (Anholt/
 Aanhout)70 1759-1765
LVI. Johannes Hendrikus Snijder 1766-1791

Zwolle 1545-1851
I. Hans van[de] Erffurde (Erffort)71 (1545)-1551
II. Mr. Thonnis N.72 1551
III. Hans van[de] Erffurde (Erffort)73 1551
IV. Mr. Gotschalck N.74 1551-1564

V. Mr. Peter N.75 1568
VI. Mr. Claes (Derckzoen van Haerlem?)76 1568-1573
VII. David Fahner (Vaner, Vhaener, Venher)77 1573-1607 
VIII. Hendrik Carstens (Christiaens)78 1607-1617
IX. Christiaen Christiaens (Wijns, Winols)79 1617-1656
X. Hans Froböse (Froboos) 1657-1666
XI. Tobias Hanssen Prom (Pruijm, Sprong) 1666-1670
XII. Hendrick Kleemann (Clemant) 1670-1674
XIII. Albert Berentz (Smits) 1675-1708
XIV. Christiaen (Corst) Christiaensen (Nanning) 1699-1705  
 (adjunkt-scherp rech ter)
XV. Gerrit Galeman (Geuleman) 1705-1708  
 (adjunkt-scherp rech ter)
XVI. Gerrit Galeman (Geuleman) 1708-1715
XVII. Johan Jobst Füchten80 1715-1717
XVIII. Johann Wilhelm Döring/Deuring 1717-1722
XIX. Bernard Muth (Moeth, Muht) 1723-1759
XX. Frans Hendrik Muth (Moeth, Muht) 1759-1761
XXI. Jan van Anholt (Aanhout)81 1761-1768
XXII Johannes Martinus Rezner (Ritzner) 1804-1819 
 (scherp rech ter Overijssel)82

XXIII. Jacobus Ras 1820-1827 
 (scherp rech ter Overijssel)83

XXIV. Hendrikus Esman 1827-1845 
 (scherp rech ter Overijssel)84

XXV. Wolter Schuurman 1845-1851 
 ([assistent-]scherp rech ter Overijssel)85

Breda 1570-1812
I. Hans Steenendale (Stevendael)86 (1570-1572)
II. Mr. Adrianus ‘lictoris’ 1593
III. Jacob Mosel 1601
IV. N.N.87 1619
V. Herman Jurriens Havestadt88 (1639)-1642
VI. Laurens (van) Sasthuijsen/Affhuijsen89 1643-1647
VII. Hans Brün (1652)-1664
VIII. Hans Pruijm/Prom (1665)-1684
IX. Pieter Reymers/Rijnders 1686-1690
X. Ernst Kahle 1690-1704
XI. Johannes Kahle 1704-1705
XII. Christiaen Christiaensen Nanning 1705-1709
XIII. Mattheus Gregorius Stoet/Stoot 1710-1719
XIV. Christophorus Döring/Deuring90 1720-1733
XV. Staats Farnick (Statz Farnecke)91 1734-1746
XVI. Frans Henrich Döring/Deuring92 1746-1754
XVII. Coenraad Döring/Deuring93 1754-1761
XVIII. Fran(t)z Christopher Kleijne 1762-1776
XIX. Johannes Liebordius Kleijne94 1776-1785
XX. Johannes Jacobus Kleijne95 1785-(1812)

Dankwoord
Alle persoonsgegevens van voor 1811 stammen, indien niet anders aange-
geven, uit de Nederduits-Gereformeerde (geref.) kerkboeken. Een spe-
ciaal woord van dank aan dr. Gisela Wilbertz te Hannover (D), drs. Mieke 
Breij te Utrecht, Tiemen Goossens te Harderwijk en Kees Schilder te Kam-
pen voor hun deskundige medewerking.
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nr.  306, fol. 84.
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25  Stadsarchief Deventer (DvSA), toeg. 0722, inv. nr. 134h, fol. 354-355.
26  Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, locatie Harderwijk, toeg. 5003, inv. 

nr. 1, fol. 30, 24 mei 1660 (vonnis Hendrick Otten); Ibidem, fol. 30vo, 29 mei 
1660 (vonnis dochter Griete Otten); Ibidem, toeg. 5001, inv. nr. 13, fol. 153vo, 20 
mei 1660; Ibidem, inv. nr. 337, fol. 92, 18 mei/1 juni 1660; Zie ook: M.P. van den 
Bosch-Soullié, De beul verbrand. Een geval van sexueel misbruik van kinderen 
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28  GAK, OAK, toeg. 00001, inv. nr. 532.
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41  De weduwe Elsken Snijder-Möller neemt het scherprechtersambt tijdelijk 
waar. Zij hertr. (2) Zutphen 30 jan. 1657 met de opvolger van haar overleden 
man.

42  Zie hier: Stadtarchiv Emden, Bestell-Nr.: I, inv. nr. 805, fol. 20, 6/16 april 1669.
43  Nadien scherprechter te Zwolle 1670-1674.
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HENK ZOMER

Teunis Karst en de mobilisatie van 1917

1. Op het rijtuig zit Teunis Karst
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Teunis Karst, geboren Emmen 6 februari 1888, overleden 
Doetinchem 24 april 1984 op 96-jarige leeftijd, zoon van 
Egbert Karst, veldwachter van Oud- en Nieuw-Schoone-
beek en Hinderika (Henderika) Heerspink, trouwt 
Schoonebeek 20 september 1912 met Grietje Pals, gebo-
ren Emmen 10 april 1891, overleden Deventer 3 juli 1956, 
dochter van Jannes Pals en Harmina Drenth.

Filiaalhouder van een kruidenierswinkel
We kwamen in Nieuwlande temidden van de mobilisatie en de 
voornaamste artikelen werden gedistribueerd zoals suiker, 
rijst, kaas en peulvruchten. Deze goederen heb ik dus voorna-
melijk uit onze gemeente moeten betrekken maar daar onze 
klanten ook in de andere genoemde gemeenten woonden, 
kregen we ook nog wel op gezette tijden goederen uit Hooge-
veen en Dalen. Uit Hoogeveen veel spek en uit Dalen veel kaas, 
zodat Nieuwlande de oorlog (mobilisatie) zonder moeite is 
doorgekomen. De aanvoer uit Dalen was soms een moeilijk 
probleem maar juist die aanvoersmoeilijkheden stimuleerden 
onze werkkracht en ‘t kwam telkens op z’n pootjes terecht.
Midden 1917 werd ik tot mijn spijt opgeroepen in militaire dienst 
(landstormlichting 1908) en kwamen voor mijn vrouw de moei-
lijkheden. In ‘t gezin moest natuurlijk hulp komen en voor aan-
voer en terugzending emballage moest een werkkracht worden 
aangetrokken. Dienstmeisje kwam uit Hardenberg (van een ons 
bekende familie) en een betrouwbare gereformeerde broeder 
kwam de aan- en afvoer regelen zodat moeder de handen vrij 
hield voor bediening. Met de hulp van onze burgemeester kreeg 
ik vrij spoedig zakenverlof om de andere week. De ene week 
stopte ik de zaak vol zodat m’n vrouw zich de andere week kon 
redden. Maar wat heeft ze toch ontzettend veel werk verricht in 
die anderhalf jaar dat ik in dienst was! Maar gelukkig werd in No-
vember 1918 de wapenstilstand gesloten en was ‘t leed geleden.
Even voor deze maand en wel op 29 Augustus 1918 werd ons 
derde kind geboren: Egberdina Hillegonda.
Terug uit dienst wierp ik mij met alle macht op uitbreiding van 
zakenassortiment en ‘t lukte. Ja, op zo’n opkomende plaats is 
(vooral in de ontwikkelingstijd) nog wel wat te bereiken. De 
scholen deden een beroep op mij om alle leermiddelen te leve-
ren; ten behoeve van de boeren zorgde ik voor de levering van 
de jaarlijks benodigde brandstof; papierwaren verkocht ik aan 
de gehele bevolking; zelfs bijbels en psalmboeken zocht men 
bij ons niet tevergeefs. Na enige tijd dreef de zaak zo ongeveer 
voor de helft op eigen rekening; alleen de kruidenierswaren 
kwamen vanuit Groningen naar ons filiaal.
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2. Teunis Karst als soldaat, geheel rechts op de voorgrond

3. Op de achterzijde van deze foto van legeronderdeel 15-III-DG, waarop 
als derde van links op de voorgrond Teunis Karst staat afgebeeld is on-
derstaande tekst in potloodschrift geschreven. Het blijkt dat hij de kaart 
verstuurde aan zijn ouderlijk gezin. De kaart zal waarschijnlijk op 30 au-
gustus 1917 geschreven zijn, gezien zijn levensbeschrijving en de tekst.

Gel. Fam!
Wat gij gevraagd hebt zend ik jullie hierbij. Alles is hier met mij in besten 
welstand ofschoon ik wel verlang weer thuis te zijn, maar wie weet hoe lang 
ik hier nog moet zitten. Als die Luiten-Generaal nu maar eens een goede bui 
had. Griet knapt nu ook weer helemaal op en met de nieuwe diensbode gaat 
het tot dusverre uitstekend. Overmorgen ga ik met vier en twintig uur ver-

lof, dan kan ik zondag den gehelen dag nog thuis zijn of om ’s nachts 12 uur 
weer hier. Met 14 dagen hebben weer een gewone maandelijksche verlof 
van 4 dagen en daarna worden we gedetacheerd. Ge zult mijn adres dan 
nader vernemen. Morgen maken we met muziek en al een marschje door 
de stad het gehele regiment, juist iets voor mij. ’s Namiddags hebben we 
vrij ter ere de koningin (31 Aug.). Verleden week hebben we weer schietoe-
feningen met scherp gehouden op een fort hier in de nabijheid. Ik schiet 
nogal tamelijk goed. Ik denk dat we straks meer verlof zullen krijgen als 
nu. Dezer dagen doen we niets anders dan telephoneren, waarbij dan alle 
formulieren te moeten invullen, het nogal druk is. Schrijf nog eens spoedig 
en wees hartel. gegroet van uw liefh zn. en br. T.
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HENK ZOMER

Dagboek van Margreet Kerssies
Over “de grote oorlog” 

Margaretha Henriëtte (Margreet) Kersies, geboren Beetgum (Menaldumadeel) 24 
augustus 1873, overleden Vorden 30 juni 1956 op 82-jarige leeftijd, dochter van 
Jan Kerssies en Hilligje Blanken, trouwt Hoogeveen 09-05-1906 Hendrik (Hen-
drik Albertus) Zomer, geboren Gees (Oosterhesselen) 18 februari 1870, overleden 
Hoogeveen 29 september 1950 op 80-jarige leeftijd, zoon van Albertus Zomer en 
Hilligchien Timmerman. Het gezin woonde in Kollum.
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Dagboek September 1914

Meer dan jaar is voorbijgegaan sedert ik hier het laatst in 
schreef. De tijd gaat zo snel in de week druk met de huishou-
ding en zondagmiddag wanneer ik anders hier nog wel eens in 
schrijf vraag Koen mijn tijd. Toch waren de maanden die voor-
bij gingen niet onbelangrijk het waren maanden van hoopvolle 
verwachting en blijde vervulling.
Den 16 Februari 1914 werd ons weer een kind toebetrouw dit-
maal een meisje Hilda Henriëtte naar mijn vroeg gestorven 
en door mij niet gekende moeder en naar mijn eenige zuster 
genoemd. Wat was ik blij dat het dit keer een meisje was. Ik 
durfde in mijn zwangerschap niet bepaald om een meisje te 
bidden, maar mijn bede was telkens: “Heere Gij weet wat het 
beste voor mij is, en maak mij eenswillens met Uw wil als het 
weer een jongentje is”. En ik kan gerust zeggen de Heere heeft 
die bede verhoord, want voor de geboorte, was ik al geheel te-
vreden als was het een jongen en kon ik mij reeds tenvolle met 
zijn bezit verheugen. En ziet het was een meisje een lief kopje, 
volgens aller zeggen, donkere oogjes en lang zwart haar. De 
geboorte ging ook zeer voorspoedig. Dus alle reden tot dank-
baarheid toch!
Wat zagen de jongens vreemd op. Koenraad is geloof ik wel 
een beetje jaloersch maar Jan Niec is erg met zijn zusje in 
schik. En nu is met dit pand onze verantwoordelijkheid weer 
verzwaard. Ook van dit pand zullen wij eenmaal rekenschap 
moeten geven of wij het ook voor den Heere hebben opge-
voed. Reeds de eerste week mocht ze den H. doop ontvangen 
als een teken van ‘s Heeren genade-verbond. Dat die doop niet 
eemaal tegen ons getuige en ook niet tegen haar, maar dat ze 
als ze op de jaren des onderscheids mag komen, wat de Heere 
genadiglijk geve, dien doop zelve met beslistheid mag aan-
varen. Heere geef gij ons wijsheid om deze dierbare panden 
voor U op te voeden spaar ze genadiglijk bij het leven en den 
welstand, en geef dat ze groot geworden zijnde bruikbare le-
den der maatschappij en sierlijke leden Uwer kerk mogen zijn.
De maanden die hierop volgden waren in meer dan een op-
zicht soms zorgelijk. Onze kleine meid was een beetje teer. 
De moedervoeding was niet recht voldoende en iets anders 
erbij komt ze niet best verdragen. Dientengevolge was ze veel 
lastig en schreierig. Wat voor mij ook zeer vermoeiend is, een 
groote huishouding veele beslommeringen en de omstandig-
heden van dien aard dat ik bij al de huizelijke bezigheden bij 
moet wezen al behoef ik ze niet te verrichten en dan de kleine 
meid veel schreien en overdag bijna niet slapen. Dit vermoeid 
mij zelf ook veel en mijn krachten komen ditmaal niet spoedig 
terug. Dit alles maakt mij zenuwachtig en overspannen en 
slecht gehumeurd. In mijn eenzaamheid voel ik dikwijls be-
rouw over en zelfverwijt en vraag ik mijzelf af waarom ik niet 
meer op de weldaden zie en meestal op het onaangename let, 
ook wat door de grote kinderen mij wordt aangedaan. Dat dit 
alles ook schadelijk is voor mijn geestelijk leven voel ik maar 
al te goed en denk ik zou er wel geestelijk leven aanwezig zijn, 
de vruchten zijn er niet.
Och Heere wil Gij toch met Uw Geest in mijn harte wonen, leidt 
mij en bestier mij en geef mij de ware wijsheid om mijn zware 

taak tot Uwe ere te vervullen. Ook in andere opzichten was 
deze nazomer vol angsten en spanning. Een geweldige krijg 
brak uit en dientengevolge werden alle weerbare mannen in 
ons land opgeroepen om onder de wapenen te komen. 1 Aug. 
moest alles opkomen, wat een treurige gezichten bij hen die 
heengingen en achterbleven. En wat een stof tot praten bij 
grooten en kleinen. Ook onze Jan Nicolaas raakte er niet over 
uitgepraat en uitgevraagd en men kan weten hij denkt erover 
na. Zoo vroeg hij toen de paarden ook opgekommandeerd 
werden, wat moeten die nu doen, moeten die kanonnen trek-
ken, zonder dat dit hem iemand had verteld. En als de Duit-
schers kwamen dan zou hij de politie vragen of die ze wou weg 
jagen. Wat gaf dit als een grote verslagenheid op alle gebied, 
de handel stond duidelijk stil, zilver geld was bijna niet te ver-
krijgen, fabrieken werden stopgezet of werkten met halfe 
kracht, wat voor velen beteekend vermindering van inkom-
sten. Ook onze zaak voelt van dien druk, minder inkomsten en 
levensbehoeften duurder. Maar gelukkig onze man en vader 
bleef vrij van haar landsdienst, bij hoevelen is dit anders, ook 
onder onze kennissen en vrienden. Tot nog toe bleef ons land 
nog van die vreselijke krijg verschoond hoewel de legers vlak 
bij onze grens langs gingen.

October 1914

Met onze kleine meid schijnt het nu wat beter te gaan ze is 
nog erg fijn en heeft voor en na veel last van haar ingewanden, 
maar verstandig ontwikkeld ze lief ze is erg levenslustig en 
vrolijk, maar om haar goed op een regel te krijgen spant erg 
de een dag is ze zoet en denk ik zoo zal ik het nu alle dagen 
aanleggen en de volgende dag is het met dezelfde behande-
ling helemaal mis. Met geen van onze kinderen hebben we zo 
veel werk gehad. En u meende ik altijd dat meisjes gemakkelij-
ker waren dan jongens. Och misschien meten wij nog we vaker 
in haar teleurgesteld worden.
Tot dusver blijft ons land van de krijg verschoond maar veel 
heeft men in ons land voornamelijk in het zuiden van de ellen-
de van de krijg gezien. Bij duizenden en hond.duizenden komen 
de Belgische vluchtelingen in ons land schuilplaats zoeken. 
Ook in ons door de 40 personen onderkomen gezocht meest-
al vrouwen en kleine kinderen. Op een zondagmiddag hebben 
wij een 20 kinderen bij ons aan huis onthaald op chocolade en 
koekjes met hun gezongen of voor hun gezongen en elk van 
hun een zondagsschoolboekje gegeven. Ze zijn allen naar het 
schijnt te midden van Roomschen onwetendheid geboren en 
opgevoed.

Juli 1915

Alleen 9 maanden weer niet in dit boek geschreven, maar nu 
heb ik een rustige middag de jongens zijn mee naar de kerk en 
Hilda slaapt haar middagslaapje. Nog steeds duurt die gewel-
dige krijg voort in Europa. Gelukkig ons land bleef nog altijd 
gespaard en al voelen wij allen meer of minder van de druk 
der tijden, voor hongersnood waar men wel eens voor vrees-
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de bleef ons land gespaard, toch werden de levensmiddelen 
duur daar Duitschland veel uit ons land opkoopt. Een en ander 
geeft voor de huismoeders veel hoofdbrekens vooral die gro-
te gezinnen hebben. Maar toch heeft ons niet ontbroken tot 
dusver, de kinderen kunnen nog krijgen wat ze nodig hebben al 
gaat de melk ook bij de maat en wordt de boter door marga-
rine vervangen.
Wij kunnen allen lekker eten en zijn allen in de laatste tijd flink 
gezond. En nu verwachten wij binnenkort er alweer een klein-
tje bij. Hilda kan nog maar juist 1½ jaar worden dus zo dicht 
hebben wij ze nog niet op elkaar gehad. En alzoo weer meer-
dere zorgen, meerdere uitgaven en meerdere werkzaamhe-
den. Maar de Heer heeft het ons tot dusver aan niets laten 
ontbreken. Hij make het ook verder wel. Hij ondersteune ons 
in de moeilijke ure die mij wacht en schenke ons welgeboren 
kind en geve mij genadiglijk aan mijn man en kinderen als het 
ware weer terug. Soms kan ik er wel eens tegenaan zien als 
ik mij het ergste eens voorstel en het mij het leven eens zou 
moeten kosten, ik zou toch zo graag bij mijn kindertjes willen 
blijven. Maar dat was nog het ergste niet, maar hoe het dan 
met mijzelf voor de eeuwigheid gesteld is, is de allergrootste 
vraag en daar durf ik geen beslist antwoord te geven. Heere 
bereide Gij in mijn hart woning, bekeer mij tot U en indien er 
een schadelijke weg bij mij is neem Gij die weg en leidt mij op 
de rechten weg.
Met de kinderen gaat het tegenwoordig goed. Jan Niec gaat 
sinds April op de grote school en kan al aardig vertellen, maar 
als ze verstandig ontwikkelen begint het kwade ook meer uit 
te komen, hoewel wij gelukkig nu juist geen slechte karakter-
trekken ontdekken, erg druk, woelig en soms ongezeggelijk 
(de juffrouw op school moet hem ook steeds in het oog hou-
den) en graag zijn kleine broertje plagen. Koen is veel goediger 
maar meer zeuren en dadelijk schreien.
Ze kunnen soms verbazend kribben en de grote meisjes er 
niet de rechte leiding aan geven zodat het voor mij soms wel 
eens moeilijk wordt. Daarbij hun vader voor zaken uit en ik er 
dus alleen voorsta. Hilda heeft geloof ik veel van haar oudste 
broer erg aanhalig en veel kusjes geven overal op, op mijn rok 
en schort en mouwen, ze is ook stapel met haar vader en haar 
vader met haar. Ze kan nu 14 dagen alleen loopen en begint 
wat de praten het meest onverstaanbare klanken.

Maart 1916

Onze kleine Johannes den 25e Augustus 1915 geboren is dus 
al meer dan een half jaar oud en nog heb ik niets van hem in 
dit boek verteld. Zijn geboorte ging heel voorspoedig, en het 
was een flinke jongen, maar al spoedig deden zich er al weer 
allerlei bezwaren voor, met mij weer die zwakte en zenuw-
achtigheid ditmaal weer vergezeld van erge zenuwpijnen in 
de rug en armen en pijnlijke borsten met het zuigen, en bij de 
kleine jongen verbazende uitslag van onderen en aan de be-
nen en op de hoofdschedel, maar niettegenstaande dit alles 
is hij een voorbeeldig en zoet kind ligt nog steeds altijd in zijn 
wiegje en kraait al van plezier. De andere kinderen ontwikke-

len ook goed. Jan Niec begint al een echte jongen te worden 
speelt liefst met de grote jongens en kan soms ook al met hen 
vechten. Koen is meer huiselijk vooral, nu in de winter, kan hij 
de tijden met prentjes spelen maakt een uitstalling klaar, of 
speelt met een kastje door Bertus gemaakt, hetwelk altijd 
door hem “mijn eigen kastje” genoemd wordt, noemt ook altijd 
het kamertje dat hij met Bertus beslaapt “zijn eigen kamertje”. 
Hij heeft gaarne dat men ‘s morgens vroeg zijn bed opmaakt 
opdat zijn kamertje niet zo raar zou lijken, mag erg graag met 
een paraplui lopen en heeft graag een damestaschje dus is 
een beetje meisjesachtig. Als het niet te slim wordt vind ik het 
op zijn leeftijd, hij is nu bijna 5 jaar, wel aardig. Hilda is nu de vo-
rige maand 2 jaar geworden en is een bijdehandje, zij kan lief 
wezen maar is ook graag de baas, er gaat tegenwoordig bijna 
geen dag voorbij dat ze geen straf krijgt. Via onze kinderen 
zijn maar niet zoo gedwee. Dikwijls moet de hand erbij te pas 
komen. Maar de meeste last hebben wij deze winter van Gron-
ne gehad ze heeft mij het leven verbitterd. Ja een stiefmoeder 
heeft een moeilijke taak, haar doen en laten wordt altijd ver-
keerd uitgelegd en anderen die er buiten staan meenen zich 
er in te moeten mengen. Ze is nu zonder onze toestemming 
in een betrekking gegaan er zich niet om bekommerende dat 
ik mijn handen meer dan vol hebt met mijn kleine kindertjes. 
Maar ze is gegaan en ik hoop dat ik erdoor scharrel en soms 
heb ik in mijn ziel de gedachte ik hoop dat ze nooit weer in-
komt en als zij eens hulp mocht noodig wezen dan help ik haar 
ook niet. Maar ik weet dit mag ik niet denken. Indien gij de 
misdaden niet vergeeft zo zal Uw Hemelschen Vader ook uwe 
misdaden niet vergefen. En hoe staan wij niet vaak in opstand 
tegen over den Heere veel meer dan zij tegenover ons. Ik hoop 
dat als zij ons om vergiffenis vraagt, maar ik vrees dat ze er 
niet spoedig toekomt, het haar van harte te kunnen schenken.
Ook op maatschappelijk gebied beleven wij een moeilijke tijd. 
De geweldige oorlog duurt nog steeds voort. De levensmidde-
len zijn duur en de inkomsten niet zoo ruim. Een en ander geeft 
soms reden tot moedeloosheid en geeft het vertrouwen wel 
eens een knak. Toch hebben wij niettegenstaande dit alles 
nog groote reden tot dankbaarheid als wij op zoo velen zien. 
In het buitenland die door den oorlog alles verloren hebben en 
ook in ons eigen land waar door de storm van 13 Januari te dij-
ken van de Zuiderzee zijn doorgebroken en een gedeelte van 
N.Holland en Utrecht overstroomt is en huizen ingestort en 
velen van al hun have zijn beroofd. En op het eiland Marken 16 
mensen zijn verdronken. Door ‘s Heeren goedheid zijn wij nu al 
goed gezond eten brood en vleesch en drinken melk daarvoor 
de regering subsidie geeft ja we leven bijna in een Socialis-
tische staat de regeering overal voor zorgen. En voorts met 
vertrouwen op den Heeren de toekomst tegengaan, wat onze 
hand vindt om te doen dat doen we met alle macht.

Hier eindigt het dagboek met kennelijk (door haarzelf?) uitge-
scheurde bladzijden.
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GEA STRAAT-KAMMENGA

Het levensverhaal van Luitje Smit

Mijn grootvader Luitje Smit is aan het eind van zijn leven begonnen zijn levensver-
haal op te schrijven. Helaas is hij in 1975 overleden en hij was toen met zijn verhaal 
pas gevorderd tot het jaar 1928. Wel heeft hij zijn herinneringen over de Eerste We-
reldoorlog opgeschreven. Verderop wordt het gedeelte dat op die jaren betrekking 
heeft in zijn eigen woorden weergegeven.
Luitje Smit werd geboren te Hefswal in de gemeente Uithuizermeeden op 27 no-
vember 1904. Hij vertrok op 20-jarige leeftijd naar Eindhoven waar hij ging werken 
bij Philips. Daar leerde hij Geertruida Rozema kennen (geboren te Borger op 16 au-
gustus 1909). 

1. Ingekwartierde soldaten bij Goliath
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Zij trouwden op 15 februari 1931 en vertrokken in augustus 
naar Uithuizermeeden; uit dit huwelijk werden in totaal elf 
kinderen geboren. In verband met zijn vertrek uit Eindhoven 
werd hij bij Philips eervol ontslagen. In 1930 richtten mede-
werkers van Philips het ‘Philips Symfonie Orkest Fidelio’ op 
waarin hij speelde als violist; hij had in die tijd vioolles van 
een Italiaanse leraar.

Teruggekeerd in Uithuizermeeden werkte hij voor de Twee-
de Wereldoorlog bij een boer en bij een aannemer in de we-
genbouw, de firma Offringa. Hij was medeoprichter van de 
voetbalclub REO (1935) en het Volksonderwijskoor en ja-
renlang voorzitter van de Algemene Oranje Vereniging. In de 
oorlog werd hij ‘hulppostbode’ en zat hij in het verzet. In die 
hoedanigheid waarschuwde hij jongens dat zij een oproep 
zouden ontvangen voor de Arbeitseinsatz, zodat ze konden 
onderduiken. Hij werd verraden door iemand van ‘de witte 
villa’, het gebouw in Roodeschool dat door de Duitsers ge-
confisqueerd was. De commandant van het witte huis kende 
Luitje nog van voor de oorlog, van het smokkelen van spriet 
(een soort bruinkool). Hij werd opgepakt en naar het Schol-
tenshuis in Groningen gebracht. Het lukte om hem daar onge-
schonden vandaan te krijgen. De omstandigheden waaronder 
dit gebeurde zijn verder niet bekend. Voor de PvdA heeft hij 
in de gemeenteraad van Uithuizermeeden gezeten. Aanvan-
kelijk werkte hij na de oorlog weer bij Offringa en later werd 
hij kantonnier bij Rijkswaterstaat.

Ondanks het grote gezin had hij genoeg tijd voor het schrij-
ven van enkele zangspelen en toneelstukken die gebaseerd 
waren op zijn belevenissen in de jaren twintig, zoals: ‘Haarst-
vrijweek ien Boetendieks’, ‘t Blift n Diekster’ en ‘Brood aan 
Lucht’. Voor het kinderkoor van het Volksonderwijskoor 
schreef hij ‘Juffer van Menkemabörg’. Bovenstaande zang-
spelen waren in de jaren zeventig in de provincie Groningen 
en daarbuiten bij Groninger Verenigingen zeer bekend. Ook 
publiceerde hij over de historie van Noord-Groningen in de 
Boetendiekster Bode en was hij regelmatig te horen voor de 
R.O.N.O. (de lokale omroep) waar hij geïnterviewd werd over 
zijn geliefde Groninger Wad. Hij overleed na een zeer actief 
leven op 6 april 1975, 70 jaar oud.

De herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog, 
zoals opgetekend door Luitje Smit

Ik was 10 jaar toen de oorlog tussen Duitsland en Frankrijk 
uitbrak. Hiervan herinner ik mij nog dat op de ‘Scherphorn’ 
honderden paarden kwamen om gekeurd te worden of ze ge-
schikt waren als legerpaard. Van de keurmeesters herinner 
ik mij nog dhr. Welt, de toenmalige wethouder en een officier 
met een rode jas en dito pet, alles afgezet met tressen en 
sterren. Ik meen dat het een kapitein was en vele soldaten 
(peerdevolk) zoals men toen zei. Het paard dat goedgekeurd 
werd, verhuisde naar een stuk land vlakbij de ‘Scherphorn’. 
Die officier had natuurlijk grote belangstelling van de jeugd 

en ’s avonds veel van de meisjes en vrouwen. Dit hoorde ik ’s 
avonds van de gesprekken die je als 10 jarige opvangt. Ook 
was er een hondenkeuring aan verbonden. Maar alleen hele 
grote honden werden goedgekeurd, die moesten geschut 
vervoeren of zoals ik later een soldaat ons verduidelijkte mi-
trailleurs. (de paarden vervoerden het geschut). Eén van de 
soldaten was K. van der Molen die woonde vlakbij de ‘Schep-
horn’, ‘dij daint bie t peerdevolk’, zei een oude vrouw. Ook heb 
ik eens een inspectie gezien bij de ‘Scherphorn’. Een tiental 
gewone soldaten en een sergeant stonden in de houding bij 
de weg en moesten wachten tot de legerauto’s arriveerden. 
Hieruit stapten een paar officieren, een geweldige dikke 
man en een wat tengere man die de troepen inspecteerde. 
Later hoorde ik van een soldaat, die ik goed kende, dat die 
kleine man generaal Snijders was, opperbevelhebber van 
het Nederlandse Land en Zeemacht en die dikke man was 
kolonel, maar zijn naam ben ik vergeten.
De eerste oorlogshandelingen die ik meemaakte althans 
kon zien, waren de zeppelins die je als dikke sigaren boven 
de Eems zag drijven.
De zeeslag bij Helgoland was bij ons duidelijk te horen door 
het kanongebulder.
Nog een herinnering aan die oorlog was, naar ik meen op een 
vrijdag. De hele dag hoorden we gerommel en gedreun van 
het geschut, dat was van de aanslag bij Helgoland tussen de 
Duitse en de Engelse vloot.

Ook dreven in die tijd wel eens mijnen naar de kust, waar dan 
de soldaten de zgn. mijnwacht bij hadden om te zorgen dat 
er geen burgers bij het projectiel kwamen. Daar hadden die 
soldaten een gruwelijke hekel aan en een paar soldaten be-
sloten met een hoog tij water die mijn kapot te schieten on-
der het motto er is een dik stuk hout tegenaan gedreven. Zo 
gezegd zo gedaan maar na 2 schoten ontplofte hij nog niet. 
Ze durfden het niet langer wagen, want ze hadden maar 2 il-
legale patronen. Toen later de mijnopruimingsdienst kwam 
om dat ding te demonteren zagen zij dat er tweemaal dwars 
doorheen geschoten was en men keek de patronen na of het 
aantal wel klopte, maar dat was in orde en men kon hiervoor 
niemand straffen. Na de oorlog hoorde ik mijn oom Chris-
tiaan Boersema, die toen bij de wachtpost Goliath zat, dat 
verhaal vertellen.
Een tweetal van deze matrozen wil ik aanhalen, die zetten op 
een avond heel Hefswal op stelten. De 2 meter lange Meijer 
en een klein mariniertje ‘Kolkje‘ werd hij genoemd. Meijer be-
speelde een accordeon en Kolk had een simpele driehoek in 
de hand en wist uit dit stukje metaal zuiver op maat prach-
tige klanken te toveren. Natuurlijk werd bij Star halt gehou-
den en de beide mannen konden zoveel drinken als ze maar 
wilden. Ook werd voor hen met de hoed rondgegaan, dat was 
helemaal oké want toen al was een soldaat altijd arm. De 
lange Meijer was een zeer goede accordeonist. Er was ook 
een marinier die Harmsen heette, deze speelde viool. Dit is 
vele keren herhaald en hierdoor ontstonden spanningen 
met meisjes en vrouwen, totdat de burgemeester dit ging 
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verbieden, maar de matrozen hadden met hun show de har-
ten van de dorpsbewoners gestolen. Bij mijn weten hebben 
deze spanningen niet geleid tot blijvende incidenten. Op een 
avond, het was nog licht, kwam een matroos bij ons en vroeg 
of hij de hondenkar wel mocht gebruiken, onze bootsman ligt 
daar stomdronken. Er is toen één met hem meegegaan en 
hierdoor kwam de oude en zeer zware bootsman behouden 
op Goliath. Of het hierdoor kwam weet ik niet, maar ik had 
altijd vrij toegang in de kantine van de militairen en iedere 
zondag ging ik daar ook heen.

Door de oorlog die in 1914 uitbrak is in ons gezin een veran-
dering opgetreden die uiteindelijk geen verbetering heeft 
gebracht.

Er kwam een post met soldaten bij de Goliath en deze kna-
pen brachten veel vertier. Bij die soldaten waren veel uit 
deze streken bij, maar de mariniers waren meest onbeken-
den. Eén van die soldaten was J. van Dellen uit Groningen, 
die een partij peren en appels kocht en dat ging verder met 
uiteindelijk resultaat dat pa voor die man commissionair 
werd. Deze van Dellen had een kruidenierswinkel in de Ra-
benhauptstraat maar er was ook drank te koop.

Van Dellen had de levering van groente en aardappelen aan 
de kazernes aldaar. De betreffende officier die over de leve-
rantie ging kwam ieder dag wel in die winkel en zijn bestellin-
gen werden altijd afgehandeld in een apart vertrek en daar 
werd een stevige borrel geschonken en mede daardoor bleef 
van Dellen wel verzekerd van die leveranties.
Achter de Rabenhauptstraat liep de grote steeg en via een 
poortje kon men van die steeg in die winkel komen en aan die 
bevolking van die steeg verkocht men veel groente, aard-
appelen en kruidenierswaren en niet te vergeten dranken. 
In deze steeg woonde ook een inwoonster van Uithuizer-
meeden, n.l. Kee Mol, of dat haar echte naam was, is mij nog 
steeds onbekend. Kee Mol was een dochter van Martje Mol 
en was getrouwd met Jannes Van Kammen, die bij de oude 
Jansen wel eens hulp verleende als hulpkoppelbaas.

In de grote steeg waar Kee en haar man woonden was Kee 
koningin, zij was netjes en schoon in tegenstelling van de an-
dere bewoners van de steeg. Denk maar eens aan de namen 
als ‘Voel Lammerdien, Grauw Aaffien, Sloom Slager, Rabbel 
Derkje’, dat hoorde je in de conversaties tussen deze dames. 
Wat wel aan de orde was de vernieling die de jeugd in de 
steeg aanbracht, hele stukken straat werden opgebroken 
maar op bevel van Kee, werd zoiets weer gezamenlijk in orde 
gemaakt. Ook won van Dellen zijn vrouw wel eens advies in 
bij Kee over haar medebewoners van de steeg. Vrouw van 
Dellen kon zeer goed met die bewoners omgaan, die was in 
dezen zeer goed bijdehand. Ik beschrijf deze steeg om aan 
te tonen welk soort volk in de steden deze achterafbuurten 
bewoonden.

Deze handel met van Dellen werd steeds uitgebreid en vader 
zocht hiervoor landerijen waar koolsoorten en aardappelen 
op werden verbouwd, mede hierdoor moest op bepaalde tij-
den werkvolk in dienst worden genomen. Dat liep allemaal 
heel goed, vader had een goed verstand, die kon dergelijke 
zaken wel aan, ook de groente veilingen in Uithuizen en Zan-
deweer werden hierin betrokken een nadeel was echter, die 
veilingen werden bij een café gehouden wat voor de zwak-
ke broeders heel slecht was, wat later ook wel is gebleken. 
In die dagen liep ik ’s avonds wel een met haring bij de weg, 
vooral met warm weer, de mensen moesten hard werken en 
veel zweten en dat verlies aan zout werd weer aangevuld 
door het eten van een zoute haring. Ik hoorde vaak van de 
mensen dat je zo lekker fris werd van zo’n haring, maar de 
mensen wisten toen nog niet dat het zout de aanvulling was 
wat zij nodig hadden. Ook ging ik wel eens met de honden-
kar beladen met bier, limonades en haring naar een ‘koppel 
vlastrekkers’ en daar vonden mijn waren gretig aftrek.

Vlastrekken was een zwaar werk en gebeurde midden in de 
zomer als het warm was. En door het steeds duurder worden 
van het vlas werd het gebied voor de vlasbouw steeds gro-
ter en alles wat maar even kon werken, werd in die vlasoogst 
gebruikt. Zo kon het ook gebeuren dat ik als ventje van 13 

3: De aangespoelde zeemijn bij Uithuizermeeden



Gens Nostra 2015 - jaargang 70 nummer 1  –  33 

jaar al mee moest te vlastrekken! Het was akkoordwerk en 
hoe meer schoven van een bepaalde dikte hoe meer geld je 
verdiende.

Ook vrouwen, die de schoven moesten binden, waren er veel 
bij en ook vrouwen waren mede aan het vlastrekken. Dergelij-
ke koppels omvatten wel eens zo’n 40 á 50 personen. Wij als 
jeugd stonden achter aan bij de oude mensen. Wij waren niet 
zulke egale trekkers, dat ging soms heel snel en ook wel eens 
heel langzaam. Wat de oude H. Klip de kreet ontlokte ‘Och 
heer in t hemelriek, wat binnen kwoajonges toch dol en onge-
liek.’ Weer een andere oude man riep ‘Pest en cholera kin der 
wel ontstoan deur dit waark.’ Door dit akkoord werk kwam de 
vlijt maar ook de hebzucht bij de arme mensen naar voren.

Ik kon reeds fietsen en kon en moest vaak boodschappen 
voor vader doen, omreden dat commissionairschap zich 
uitbreidde tot verschillende producten o.a. voederbieten, 
knollen e.d. Alles werd geld, mede door de oorlog. En zee en 
Engeland ging afsnijden van de invoer vanuit zee, werden de 
producten steeds duurder. Het vervoer van deze producten 
moest per spoor en mijn boodschap was vaak de landbou-
wers aanzeggen dat er spoorwagons klaar stonden voor hun 
producten, die vader had gekocht. Enige van de landbouwers 
die ik moest aanzeggen, waren Doornbos aan de Klaas Wier-
sumsweg, van Hoorn aan de Bruiningsweg, Post Wiersema 
achter Spijk e.a..
Bij mijn eerste ervaringen over de oorlog moet ik nog ver-
melden dat wij op ’t dorp al een gezin van Belgische vluch-
telingen hadden, die waren ondergebracht in een oud huisje 
aan ’t einde van de oprijlaan naar de Rensumaborg aan de 
Uithuizerweg.

Nog een verhaal uit het boek wat enkele jaren later speelde, 
en betrekking heeft op het smokkelen van spriet waar mijn 
overgrootvader en grootvader bij betrokken waren.
Nog een fase die ik het beschrijven waard vind, n.l. het ver-
haal over de smokkelschippers. Dat ‘spriet’ of andere smok-
kelwaren werd aan land gebracht door kleine op ’t oog gelij-
kend of kleine vissersscheepjes.

Waarvan ik 3 namen heb onthouden n.l. Maier, Swijghart en 
Jan Poen. ’t Waren heel vaak gewezen mariniers die niet voor 
een kleintje vervaard waren, dat bewees Swijghart toen hij 
de commiezen van de waterpolitie aan boord kreeg en een 
groot kaliber pistool hen voor hield en zij van boord gingen 
waarop Swijghart snel naar de overkant voer in Duitse wate-
ren waar zij hem niks konden doen.
Maier is door dezelfde politie gepakt en toen is zijn lading en 
schip verbeurd verklaard.
Over Jan Poen is weer een ander verhaal, dat was een ge-
woon officier van de Duitse oorlogsvloot en hiervan vertelde 
hij ons het volgende.
Duitsland had in 1918 de oorlog verloren en één van de voor-
waarden was dat zij een gedeelte van die oorlogsvloot moes-
ten uitleveren aan Engeland en hierbij was Jan Poen aanwezig 
en ook een partij cadetten van een militaire school. Toen zij ter 
hoogte waren van het eilandje Scapa Flow (boven Schotland) 
zijn de oudere officieren van boord gegaan en de cadetten 
hebben zich in de Duitse vlag gerold en hebben toen de luiken 
opengetrokken en zijn toen met de schepen naar de bodem 
vertrokken, m.a.w. zij hebben daar die vloot laten zinken. Dat 
verhaal vertelde hij ons en toen moeder de opmerking maakte 
‘vonnen joe dat nait slim’ zei Jan Poen alleen ‘Krieg ist Krieg’.
Deze Jan Poen was een grote man met een echte Duitse snor 
onder zijn neus. Hij sprak OstFries en was dus vrij goed voor 
ons te verstaan.
Ook neef Hein die in Essen geboren was en goed Duits kon, 
was aanwezig om diverse dingen te vertalen. Toen hij hoorde 
dat Hein een goed musicus was moest die voor hen spelen 
het lied ‘Gold und silber lieb ich sehr’ en dat gebeurde en ik 
zie die reus (hij was plm. 2 meter lang en breed geschouderd) 
nog zingen, uit volle borst.
U zult zich afvragen, maar waarom was die reus bij u thuis? 
Mijn vader moest geld aan hem betalen en was bij hem aan 
boord geweest en hij had van Schepel wel eens gehoord dat 
wij een groot gezin hadden. Hij (Jan Poen) was kinderloos en 
zijn vrouw wou graag gezelschap, die woonde in een villa op 
ruimte midden in Ost-Friesland en na deze reis ging hij naar 
Noorwegen die in die tijd droog lag (d.w.z. er mocht geen al-
cohol geschonken worden) en dat duurde een paar weken. 
Zijn bedoeling was om iemand van ons tijdelijk mee te nemen 
naar zijn vrouw en vader had hem al toestemming gegeven 
dat ik zou meegaan, maar moeder was er optegen, maar be-
loofde hem dat wij eens een keer via Emden hem zouden be-
zoeken, wat hij graag wilde betalen, maar daar is nooit wat 
van gekomen.

Bovenstaand waren enkele smokkelverhalen, die ik niet ben 
vergeten.

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

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

Digitaal

Snel een voorouder zoeken, dwarsverbanden leggen, gemeenschappelijke voorou-
ders zoeken en combineren met internet zijn een paar van de vele mogelijkheden.
Ieder programma heeft zijn eigen specifieke, sterke punten. In dit artikel gaan we 
in op een paar eigenschappen van het programma Haza Data. 
Uiteraard zijn ook andere programmamakers welkom om een stukje voor deze ru-
briek te schrijven.

Genealogische programma’s
zijn voor de stamboomonderzoeker  

bijna niet meer weg te denken

Haza toen en nu

De eerste versie van Haza-Data zag in 1988 het licht: een 
DOS-programma op een PC met twee floppy disks en geen 
harde schijf. In de afgelopen 25 jaar is het programma mee-
gegroeid met de ontwikkelingen in de ICT-wereld.
De actuele versie van het Windows-programma Haza-21 is 
gebouwd met eigen software rond de standaard relationele 
database MS Jet en maakt dus verder geen gebruik van soft-
ware-producten van derden.

Haza-21 en Internet

Haza-21 maakt gebruik van Internet voor de volgende functies:
- Via ons eigen live up-date programma zijn de gebruikers altijd 
verzekerd van de laatste versie van het programma. Als er een 
nieuwe versie beschikbaar is, wordt die automatisch gedown-
load en geïnstalleerd. Indien nodig worden oude databases 
automatisch geconverteerd naar de actuele versie. Gemid-
deld iedere maand komt er een nieuwe versie uit, meestal met 
nieuwe functies naar aanleiding van wensen van gebruikers.

Het programma Haza-Data, 25 jaar jong1
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- Bij iedere persoon kan rechtstreeks worden gezocht in een 
groot aantal archieven.
- Met Haza-21 kan een volledige website worden gemaakt.
- Op veel plaatsen binnen Haza-21 kan rechtstreeks Google 
Maps worden gebruikt om een kaart te tonen met de betref-
fende plaatsen, bijvoorbeeld bij een kwartierstaat de geboor-
teplaatsen van de voorouders. Ook kunnen bij een met Haza-
21 geproduceerde website diverse kaarten worden getoond. 
In dit artikel worden een aantal mogelijkheden besproken van 
Haza-21 met Google Maps.

Gebruik van Google Maps binnen Haza-21

Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van Goog-
le Maps, moet de gebruiker eerst binnen Haza-21 op diverse 
plaatsen de betreffende geografische coördinaten vastleg-
gen. Ook als de gebruiker zelf geen coördinaten heeft inge-
voerd, kunnen toch kaarten worden gegenereerd, mits er niet 
meer dan 12 plaatsen op een kaart komen.

Binnen Haza-21 zijn de geografische coördinaten bekend van 
ruim 6.300 steden, dorpen en gehuchten in Nederland en Bel-
gië. Voor locaties in de rest van de wereld kunnen de coördi-
naten eenvoudig worden opgezocht via de kaart. Op iedere 
plaats binnen het programma waar coördinaten zijn ingevuld, 
bestaat de mogelijkheid van een fijnere afstelling: er wordt 
dan een kaart getoond waarop de “marker” met de muis kan 
worden versleept. Daarbij worden dan de coördinaten en het 
eventuele adres getoond. 

Waarbij kan de gebruiker de geografische 
coördinaten vastleggen?

Bij de volgende records kunnen coördinaten worden vastge-
legd:
Plaats: Bij Nederlandse en Belgische plaatsen kunnen de coör-
dinaten eenvoudig worden overgenomen uit een interne tabel. 
Daarbij kan ook worden gezocht op naamsvarianten en even-
tuele Friese en Franse namen.
Adres: Desgewenst kunnen bij een adres de coördinaten wor-
den vastgelegd.
Gebouw: De coördinaten van een gebouw kunnen worden 
overgenomen van het gekoppelde adres of rechtstreeks wor-
den ingevoerd.
Afbeelding: Bij iedere afbeelding kan de locatie worden inge-
voerd, met een locatienaam en coördinaten. Deze kan rechts-
reeks worden ingevoerd, maar kan ook worden overgenomen 
van een andere afbeelding, van een gebouw, van een adres of 
van een plaats. Bij foto’s, die gemaakt zijn met een moderne 
camera met gps, kunnen de coördinaten automatisch worden 
overgenomen. Dit kan ook uitgezet worden, zoals in het geval 
van documenten die gefotografeerd zijn in een archief, dan 
zouden de coördinaten van de archiefdienst worden overge-
nomen en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Ansichtkaart: Met de uitbreidingsmodule “Registratie” kun-
nen ook ansichtkaarten worden vastgelegd. De coördinaten 
zullen daarbij automatisch worden gekopieerd van de gekop-
pelde afbeelding.

Waar in het programma kan met Google Maps een 
kaart worden gegenereerd?

Vanuit Haza-21 kunnen allerlei kaarten direct worden getoond, 
uiteraard mits er een internetverbinding is. Daarnaast kan het 
programma ook Google Maps kaarten produceren die vanuit 
de Haza-21 webpagina’s kunnen worden getoond. We zullen 
ons hier beperken tot de belangrijkste kaarten die recht-
streeks vanuit Haza-21 kunnen worden gemaakt.
Kaart van een persoon:
Bij iedere persoon kan de gebruiker een kaart laten verschij-
nen met daarop de plaatsen van geboorte, doop, huwelijk, 
scheiding, overlijden en begraven of crematie. En ook woon-
plaatsen met adressen.
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Kaart van een gezin:
Bij ieder gezin kan een kaart worden gemaakt met daarop 
plaatsen van geboorte en overlijden van de ouders, plaats 
van het huwelijk en plaatsen van geboorte of doop van de 
kinderen.
Overzichtskaart bij een genealogisch overzicht:
Bij de overzichten kwartierstaat, parenteel, stamreeks, 
bloedverwantschap en familieoverzicht kan een overzichts-
kaart worden gemaakt met geboorteplaatsen van de betref-
fende personen, naar keuze met alle generaties of een selec-
tie van generaties. Per plaats wordt op de kaart het aantal 
geboorten getoond.
Overzichtskaart van alle plaatsen in uw database:
Per plaats wordt het aantal vermeldingen getoond.
Overzichtskaarten binnen een geografisch gebied:
Uitgangspunt is hier een plaats of locatie als middelpunt van 
een vierkant geografisch gebied van een te kiezen grootte. Per 
plaats of locatie binnen het vierkant wordt het aantal vermeldin-
gen getoond. Deze overzichtskaarten kunnen gemaakt worden 
van persoonsvermeldingen, afbeeldingen en ansichtkaarten.

Kaart met standaardplaatsen binnen een geografisch gebied:
Ook hier kiest u een plaats als middelpunt van een vierkant ge-
bied van een te kiezen grootte. In dit gebied binnen Nederland 
en/of België worden dan alle standaardplaatsen2 getoond. Dit 
kunt u bijvoorbeeld gebruiken als u met uw onderzoek bezig 
bent in een voor u minder bekend gebied.
Kaart met projectie van kadastrale kaart:
Met de uitbreidingsmodule Goederen kunnen (historische) 
kadastrale kaarten worden getekend. Deze kaarten kunnen 
worden geprojecteerd op de actuele situatie in Google Maps.

Wat vindt u op een overzichtskaart?

Per plaats of locatie ziet u een rode marker. Bij een “mouse 
over” wordt de naam van de plaats of locatie getoond. Door op 
de marker te klikken wordt meer informatie getoond.
Op overzichtskaarten worden de aantallen visueel gemaakt. 
Onder de marker vindt u een namelijk een gekleurde cirkel, 
waarvan de oppervlakte het aantal weergeeft. Als u bijvoor-
beeld 100 voorouders heeft die afkomstig zijn uit Amsterdam 
en 5 voorouders uit Groningen, dan staat er bij beide plaatsen 
één marker met dezelfde grootte. Maar onder die markers zal 
een kleine cirkel bij Groningen staan en bij Amsterdam een cir-
kel die 20 keer zo groot is.
De instellingen voor de cirkels kunt u zelf naar eigen smaak 
aanpassen.
Schaalfactor: in te stellen afhankelijk van de schaal van de 
kaart en het grootste en kleinste aantal per plaats.
Kleur: vulling, het percentage van doorzichtigheid van de kleur.
Verder kunt u kiezen om de markers weg te laten, waardoor 
alleen cirkels getoond worden.

Jan Diebrink

Noten
1 Dit artikel is een iets gewijzigde versie van het artikel in Gem, jg. 22. nummer 2, 

mei 2014.
2 Binnen Haza-21 zijn ruim 6.500 “standaardplaatsen” aanwezig. Dit zijn steden, 

dorpen en gehuchten in Nederland en België aangevuld met provincie, ge-
meente, postcode en geografische coördinaten en eventuele Friese of Franse 
benaming. De gegevens uit deze standaardplaatsen kunnen gebruikt worden in 
de eigen plaatsnaamtabel van de gebruiker. De coördinaten uit de standaard-
plaatsen kunnen ook worden gebruikt bij het zoeken naar coördinaten bij foto’s.
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Charles Eekelaar en Regine van Pelt

Charles Louis Eekelaar, geboren Zierikzee 8 februari 1876, overleden Tilburg 8 september 1910 na “een 
smartelijk lijden” door een loodvergiftiging opgelopen als dienstplichtig soldaat gelegerd in Breda, nalaten-
de drie jonge kinderen, zoon van Johannes Francies Eekelaer (Eekelaar), Rijksontvanger der belastingen en 

Wilhelmina Regina de Molder, mutsenmaakster, trouwt Tilburg 25 september 1900 Regina Antonia van Pelt, 
geboren Tilburg 5 september 1874, dochter van Franciscus van Pelt en Jacoba Cornelia van Spaandonck.

De huwelijksfoto gemaakt door fotograaf A. van Beurden, Hof-photograph van Z.M. 
Willem III, te Tilburg is een zogenaamd cabinetportret. Een exemplaar op mat papier 
kostte toen een gulden. Voor een tweede proef of “overpose” werd vijftig cent gere-
kend. Zes exemplaren met twee proeven kostten vier gulden. Op de achterzijde van de 
foto is nog vermeld “Specialiteit van vergrotingen”.

Hein Eekelaar

Portret
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Tijdschriften
Enkele gebruikte afkortingen: 

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

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

Nederland
Alkmadders, jg. 31, 2014 nr. 126. J. van der Meer: ‘Voor mij begon 
de oorlog pas toen die was afgelopen’ [jeugdjaren Lex Lesge-
ver]; Sj. Bouwmeester: Indiëgangers 1945-1950 (3); G.-J. van 
Beek: Dierenverloskundige, een uitstervend beroep [Siem van 
der Geest]; M. Daalhof-de Jong: Een bijzondere ontmoeting met 
de dames Van Wilgenburg; H. van der Wereld: Devotelyck naer 
Kevelaer; A. Bakker: De duiker van het Haarlemmerpoldertje.

Amstelodamum, jg. 101, 2014-2. C. Jansen: De herontdekking van 
Ad Grimmon (1883-1953), interieurarchitect en kleurmeester; 
M. van den Hoogen: Japonse rocken en andere zeldzaamheden 
[Bartelt Jansen Bruijnvis, koopman en Oostindisch winkelier]; 
W. Kloek: Jacob Cornelisz: Oostzaan, Amsterdam en Alkmaar 
[kunstschilder; van Oostsanen].

Aold Hoksebarge, jg. 47, 2014-2. B. Otter: Hoe het dorp elektrici-
teit kreeg [Bouhuis, Brummelman, Schaap]; H. Menkehorst: Mijn 
grootvader Luutnants Henduk [verklaring bijnaam uit 19e eeuw; 
Damveld, Wenzeler, Delsing]; H. Slotman: De huizen aan de Blan-
kenburg; E. Ooink: Cultuurhistorie in buitengebied [informatie- 
en erfnaamborden, erve Donderman]; E. IJspeerd: Post van Bank 
Jordaan naar Banque Jordaan.

Archievenblad, jg. 118, 2014-4. R. Bisscheroux: Actieve open-
baarheid en vervroegde overbrenging; F. Tuinstra: Publiek en 
publiek belang gaan bij het Niod hand in hand; Ch. Jeurgens: De 
archivaris in de wereld van big data; Th. Vermeer: Een gedeel-
de betrokkenheid voor het beheer van familiearchieven; Red.: 
Bescherming van archiefstukken in woord en daad; D. Deuze-
man: Een vrouwenvereniging in oorlogstijd.
  Idem, 2014-5. R. Elsinga: Rabobankarchieven: belangrijk, 
uniek en representatief; E. van den Bent, E. Hokke: Het archief 
uit, het atelier in: een nieuwe vorm van kennisdeling; Th. Kre-
mer: Bouwen met informatie, ook iets voor archivarissen?; F. 
Tuinstra: Communicatie is een centraal begrip bij het doen en 
uitdragen van een onderzoek.

De Aschpotter [Sassenheim], 2014 nr. 34. J. Bergman: Met de 
trein naar Holland. Friederike Kobilza, De kindertransporten 

vanuit Oostenrijk naar 
Nederland in 1919 [Berg-
man]; K. den Elzen: Een 
vroege Sassemse emi-
grant in Australië [met 
kwst. 16 kwn.; de Hayr, 
de Haas, van der Meij, 
Oudshoorn]; W. Sybes-
ma: Het Engelse landhuis 
van architect Hendrik Jo-
hannes Jesse; A. van der 
Geest: Sassenheimse 
krochten in lokaal, regio-
naal en Noordzeever-

band, deel 1; M. Tibboel: De gezondheidszorg in Sassenheim 
medio 20ste eeuw.

Dwars Op [Voorhout], jg. 17, 2014 nr. 50. Verenigingsleven [over-
zicht anno 1964]; E. van der Hoeven: Retraiteclub St. Dominicus 
Voorhout; idem: Aannemersbedrijf Zwetsloot 50 jaar [5 gen. in 
de bouw; Vink, Vester, Kaskes]; Scholen en opleidingen [in 1964]; 
idem: Voorhoutse middenstand 1964; M.M.C. van Buul: Het ver-
haal van Piet en Bep de Jong [het verhaal van twee generaties 
kruideniers]; Oranjefeesten [in 1964].

Eigen Perk [Hilversum], jg. 34, 2014-2. I. de Ronde: De Ronde uit 
de Koningsstraat [bekende kruidenierszaak]; L. van Voorden: 
Een klavertje in de bibliotheekwei [Trifolium; Garmt Stuiveling, 
Rebel]; I. de Ronde: Honderd jaar ‘t Goede Woonhuys.

Geestgronden [Egmond], jg. 21, 2014-1. L. Lassche: De geëmi-
greerde derper Harry Stam [schilder-tekenaar-illustrator, 
*1942]; J. Hof: De kruidenierswinkel van Anton Hof 1931-1965 
[Schotvanger, Dekker, Groot, Stuifbergen]; C. Kager: Vissers-
truien, bijna vergeten erfgoed opnieuw in zwang; Straatnaam 
verklaard Hanswijk.

Gen. [CBG], jg. 20, 2014-2. R. Straatman: Een museum over fa-
milie [in mei geopend in Eijsden, omvat genealogie, heraldiek, 
familiegeschiedenis, iconografie, evolutie, DNA-plein en Karel 
de Grote-paviljoen]; M. van der Meer: Pius en Maria waren de 
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namen van 1958; O. van der Meij: Van ‘voer voor oude heren’ 
tot informatie voor iedereen; R. Straatman: Van Harinckmans 
naar dorpswapen; R. Stiphout: Nederlandse adel en adel in de 
Nederlanden; L. Brouwer: Namen van adel [diverse aspecten 
van adellijke namen]; G. van Breugel: Nederland’s Adelsboek: 
meer dan een balboekje; H. Rozema: De familie die in 1227 de 
slag bij Ane won  [Van Coeverden]; F.P. de Boer: Uniformen 
en eretekenen van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van 
Utrecht; E. Wolleswinkel: Adel en heraldiek als opdracht [ge-
schiedenis en functie Hoge Raad van Adel]; M. de Natris: Por-
tret en verhaal: Sophie Alexandrine van der Staal; H. Ronnes, 
E. Lammers: Vergeten geschiedenis: Audrey Hepburn en Ne-
derland; Y. Prins: Poëziealbum als bron; M. van Bourgondiën: 
Leenregisters; Y. Hoitink: Stamboompolitie [verspreiding van 
fouten]; W. van de Garde: Merklappen, stoplappen en genealo-
gie; E. Hennekam: Portretten zoeken en identificeren [zoekma-
chines, digitaliseren, beeldbanken]. 

Genealogisch Erfgoed Magazine, jg. 22, 2014-2. J.W. Koten, D. 
Kranen: Twee 18e eeuwse recepten: een kijkje op de genees-
kunde van toen [Boerhaave, de la Geneste (met wapen en 16 
kwn.)]; J.W. Koten: De grote oorlog 1914-1918 en de gevolgen 
voor het dagelijks leven in ons land; D. Kranen: Sinds 1696: 
Haarlemmerolie [het werkt niet, maar helpt wel; Tilly, de 
Koning]; J. Diebrink: De extra functies van Haza-21 [bespre-
king tal van functies, met kaartafbeeldingen]; S. Franken: In 
dienst van de oogheelkunde [autobiografie]; H.M. Lups: Be-
roepen van vroeger (trasbereider–trompenaar); D. Kranen: 
Wat stond er op het menu in de gevangenis? [reglement uit 
1698].

‘s-Gravendeel door de eeuwen heen, jg. 20, 2014-2. A. Mol: 
Het portret van Hermen Pluimert en Pleuntje van Bommel; 

A. Karbaat: Oost is Oost 
[over deek en veek]; 
Klaas Veerman vertelt 
(3); J. Visser: Genealogie 
van Eliazer Levi Cohen 
[3 gen., 1756-1906; Wolf, 
van Tijn]; W. van Vel-
sen: Begin mobilisatie 
Eerste Wereldoorlog; J. 
Schouwenburg: Lees-
gezelschap werd 113 
jaar oud; A. Mol: Uit de 
familie [Wols(t) x Ree-
dijk]; H. Aardoom: Een 
boze loods [Arij Corsse 
Mookhoek, 1726]; R. de 

Grauw-Schouwenburg: Wie wat waar?[over een fabriekje dat 
Mobersto heette, genoemd naar de drie eigenaren Monster, 
Vervoets en Stout]; D.W. Gravendeel: Tussen middelkreek en 
weegje [Craeijesteijn, Verdonk, Geervliet].

Gruoninga, jg. 55, 2010. A. Veldhuis: Geert Havestadt en de 
rijkeluiswens; P.J.C. Elema, I. Saan: Pimperling [Groningen/

Appingedam, 4 gen. 1575-
1684; Rockers, Mensens, 
Luinchusen]; A. van der 
Laan: Nakomelingen 
van Lambert Woelsche 
(Woelesius) [6 gen., 1570-
1795; Rotgers, Breuckers, 
Hillebrants, ter Beeck, 
Gemminga]; J.M.B. Boe-
lens: Genealogie van 
Garbrant Eedens (ca. 
1560–ca. 1630), Stamva-
der van een familie Boe-
lens [10 gen.; Metelen, 
Hoving(e), Cock, Welhuij-
sen, Entrop]; R. Paping 

e.a.: Een verarmde weduwe als sleutel tot een netwerk van zes-
tiende-eeuwse eigenerfden en kloostermeiers. Parenteel Sy-
werts/Boelens/Knol [met schema, 9 gen., 1495-1783; op (van) 
de Kruisstede, Does, Edsens, Halsema]; R.H. Alma: Landeige-
naren te Reide, Fiemel en Termunten [1e helft 16de eeuw; naam-
lijsten met plaatsaanduiding]; P.J.C. Elema: Het Groninger ge-
slacht Smalt(s)ius en een Amsterdams/Rotterdamse tak [uit 
Bremen, 6 gen., 1578-1773; Nicasius, Dolfijn, Conradi, Heynsius, 
Luyken; naamreeks Noach, 6 gen.]; J.P.A. Wortelboer: De naam 
Stokvis bij de families Holthuis en Wekenborg [met schema]; 
M.C. van Hoorn: Vondsten bij de kerk van Garsthuizen [2 graf-
stenen; Huisinga, Elema]; J.P.A. Wortelboer: Oo(r)tweil(d)er/
Kruidema [3 gen., 1744-1835; Ootweiler, Staalmans, Kansen]; 
R.H. Alma: Schatregister van Midwolda. Met register.

Heemkunde Hattem, 2014 nr. 139. T. Eghuizen: Herinneringen 
van mevrouw W. Roseboom-van Enk [1915-2011]; G. Kouwenho-
ven: De ‘ommekeer van zaken’ eind 1813, begin 1814 [Kozakken 
verjagen de Fransen]; D. Locht: Schone straten [reglement uit 
1800]; E. Andeweg: Het Comite 4 en 5 mei en het monument 
aan de dijk; Fotoarchief [met namen]; D. Locht: Waar is vader-
man? [kinderen van deserteur Dirk van der Worp, 1810-1825]. 

Heemtijdinghen [Woerden], jg. 50, 2014-1. L. Albers: De ge-
schiedenis ligt op straat. Oude verhalen met nieuwe media; 
J. de Kruif: Geschiedenis online: digitaal regionaal historisch 
onderzoek [invloed IT: toevloed aan nieuwe inzichten en nieu-
we presentatievormen van ‘oude’ geschiedenis, Layar, app’s, 
met links naar voorbeelden]; J. van Es: Zestig jaar Zwemclub 
Woerden; B. Bles: Woerden binnen de stadsgracht – 100 jaar 
verandering in beeld [boekbespreking].

De Historie, jg. 30, 2014-2. W. Fecken: Een inzameling voor Urk 
[ramp 1825]; A.T.E. Cruysheer: De tuin van het Huis te Ankeveen [de 
Walé]; B. Roozendaal: Levenslijn Herinneringen van een dorpsbe-
woner [de 100-jarige Hermina Filippina Roozendaal-Beekman].
Historisch Geografisch Tijdschrift, jg. 32, 2014-1. A.P. de Klerk: 
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Waar eens water was. Waar en waarom het water verdween uit 
stad en dorp in Zeeland. Een verkenning; I. Churylova: Histori-
sche waterbuurten op het Friese platteland. Typologie, waar-
de en context; P. van Cruyningen: Bedijkingen in het Deltage-
bied tussen 1540 en 1700.

Historisch Weesp, jg. 30, 2014-1. C. Pfeiffer: Weesp in plaatjesal-
bums; E. Pouwels: ‘Een vrolijk, rein en welgebouwd stadje’ [Weesp 
in ‘De Aardbol’ van 1841]; idem: Challes en choepa’s bij Bakker 
Gans [Joodse sluikhuwelijken en bruiloftsfeesten in de Slijk-
straat; Swalp, Snoet, de Miranda, Rodrigues, Elion]; C. Pfeiffer: De 
Graf Zeppelin boven Weesp; H.J. Over de Linden: Burgemeester 
Cleveringa: een eigengereide bestuurder; C. Pfeiffer: Brand in de 
‘voddenfabriek’ [Duitsers wisten niet dat wol niet kan broeien]; E. 
Pouwels: Films op het doek en artiesten op het toneel; A. Koer-
selman: Aardrijkskundig Leerboekje voor de lagere scholen [uit 
1864]; T. Pranger: Zestig jaar zorg voor het Weesper archief. 

Historische Kring Laren, jg. 33, 2014 nr. 128. A. Kos: Erfgooiers 
en hun gemene gronden (6): Eenheid naar buiten, veelheid van 
binnen; G.L. de Boer: Vergeten ondergrondse werkers uit de 
Tweede Wereldoorlog [Hessels, van Willigenburg, Luiting, van 
Keulen]; B. Vos: Oorlogsimkers en suikerbonnen [bijenteelt in 
Laren/Blaricum]; M. van der Schaal: ‘Zaal, zijn mijn klompen 
klaar...’ [oorlogsverhaal]; N. Smelt: Zusters en Broeders van 
Sint Jan (2) [historie]; M. van der Schaal: Beeldhouwer Johan-
nes Gustaaf Wertheim 1898-1977. 

Holland, jg. 46, 2014-2. Themanummer Opstand en Bestand. 
M. Hell: ‘Tot beswaernisse haerder consciëntie’ [loyaliteit en 
dwang in eedverbonden (1568-1588)]; N. Lamal: ‘Handelende 
van tghemeen wantrouwich ghevoelen’ [Gorkumse rederijkers 
en het publieke debat rond het Twaalfjarig Bestand (1609)]; F. 
de Hoog: Marionetten van de elite of spelers met een politieke 
agenda? [burgers Oudewater in actie tijdens de Bestandstwis-
ten (1615-1618)]; A. Nobel: De polsstokbriefjes van Alkmaar.

De Indische Navorscher, 2013 nr. 26. R. Vissers, D. Pi Pujol: Ge-
nealogie van de Indische familie Maidman [5 gen., 1792-1944; 
Minjoot, Butter, Terhoeff]; A.D. de Jonge: Familieconnecties met 
Nederlandsch-Indië. Wichers en Cardinaal [4 gen., 1828-2008]; 
R. de Neve: De Indische tak van de in Nederland gevestigde fa-
milie Bergamin uit het kanton Graubünden [6 gen., 1804-1988; 
Dassonville,van Leeuwen]; T. de Vroom: De familie Lagaun(n)e in 
Nederlandsch-Indië en Indonesië [5 gen., 1793-2009; Palm, van 
der Roest]; R. de Neve: De Indische familie Von Winckelmann 
[6 gen., 1757-1985; Samlant, Schusler, Rooze, Kraag, Mathourné, 
Krayenhoff]; E. Godin: Brieven uit Nederlandsch-Indië [33 brie-
ven 1892-1899; parenteel van Noppen-Donij]; R. de Neve: Pohl/
Von Jaroschka Pohl in Nederlandsch-Indië [uit Praag, 5 gen., 
1790-1987; Jacobsz, Sleebos, Renault]; A. Intveld: Het Lombok-
monument te Mataram [voor 138 Europese, 47 Ambonese en 
48 inlandse gesneuvelde militairen, volledige naamlijst met 
bijzonderheden]; Aanvullingen en verbeteringen op eerdere 
publicaties in DIV 1-24 (1988-2011) en 25 (2012).

Krommenieër Kroniek, 2014 nr. 74. A. Rijks-Leguijt: Dorpsom-
roeper, lantaarnopsteker, nachtwacht; Geertje en Jan Koomen 
bieden onderdak aan Isidore (Israël) Blitz alias opa Sars (1884-
1950); J. van der Weide: Het oude schooltje van Krommeniedijk 
[Aemgers]; J. Kerssens: Het Kajoco-trio; W. Esman: Openbaar 
lager onderwijs in de 19e eeuw (2).

Kroniek [Amersfoort], jg. 16, 2014-2. A. Hakkers: Een optimale cul-
tuurtempel [Het Eemhuis]; G. Raven: De Eemhuispartners [waar-
onder Archief Eemland]; A. van Diepen: Vertrouwde kwaliteit in 
een nieuw jasje [nieuw publieksconcept Archief Eemland]; A. van 
der Veen: Haal uw geschiedenis van zolder [website ‘Het bewaren 
waard’]; Publiek Geheim [de app van Archief Eemland] H. van Til-
burg: Het Eemkwartier. Van buitenplaats tot culturele hotspot. 

Kroniek [Graft-De Rijp en Schermer], jg. 31, 2014-2. F. Hoek: 
Leeghwater en de Butsloot [bedijkingen]; Vroeger was alles 
beter [boerenbedrijf]; D. Mantel: De man die in de put sprong, 
Willem Schermerhorn 1894-1977 [biografie van de eerste na-
oorlogse minister-president]; T. Breuker: Kleur tussen de koei-
en: 55 jaar tulpenteelt in Graft en De Rijp; Uit de pen van ... Luc 
Postma [het weeshuis in De Rijp].

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 42, 2014-2. R. de la 
Haye: De Waalse wortels van de Zuid-Limburgse familie Du-
pont [met schema’s, 7 gen., ca. 1570-1799; de Pont en Vaux, de 
la Haye, Mauhin, Libert, Deleval, Sleijpen, Snackers, Frints, 
Burdo, Hakin/Haquier]; J.H. Hanssen: De verkeerd gekoppelde 
Elisabeth Houben [belangrijke corr. op het boek Limburgse 
Verwantschappen, Elisabeth is niet een dochter van Petrus 
Houben en Anthonia Berben, maar van Martinus Houben en 
Theodora Nielen alias Henssen alias Theunis].

Duitsland
Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familien-
kunde, jg. 101, 2014, Bd. 46 nr. 5. F.J. Burghardt: Adel und Doku-
mente? Die Beamtenfamilie Hillesheim aus Waldbröl -Weyp 
von Merscheid, Langenberg, Thomas, Saur, Dohl, Ossaeus- 
Hain, Roth, Dehl, Schallenbach, Schmelzer, von Pfisterer, de 
Cunos, Frölinghausen, Marrenbach]; F. Stupp: Ne dicke Halfe 
oder welche Frauen ein Bauer nicht heiraten sollte [vervolg; 
Brammertz, Breuer, Govaertz, von Wolff genannt Metter-
nich zur Gracht, Graß, Ludwigs, Richard, Seemüller, Tops, 
Clignet, Heuser, v. Wagram, v. Loe zu Wissem, brunsfeld]; H. 
Thur: Der Bigamie-Berufungsprozess Schall vom 2.7.1863 
[Siegel, Deurer en Nelle]; B. Koelges: Bibliotheek verhuisd 
naar Koblenz].

Mitteilungsblatt Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thürin-
gen, jg. 23, 2013 nr. 101. Th. Engelhard: Der tote Punkt oder 
Totpunkt [formulering is belangrijk]; T. Herrmann: Auszüge aus 
dem Kirchenbuch St. Georg Seebergen 1801-1821 [onbekende 
vermoorde mannen]; Wappenbrief Dazert.
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  Idem, 2013-2014 nr. 102/103. C. Kirchner: Ahnenforschung in 
schwerer Zeit [Seydel, Flohrer, Böhme]; G. Wiechert: Thürin-
gisch-nassauische Verflechtungen [Jeckeln, Diel, Schunck, 
Schultheß, zu Sayn-Wittgenstein]; register AGT-MB 1-99 op 
familie- en plaatsnaam; Klippstein-archief].

Mosaik. 2013-4. L. Schröder: Schnittstelle Niederrhein: Die 
Gründung der niederländischen Republik [verv.]; F. Gesthuisen: 
Joannes Gesthuisen van Uedem boven Cleef, Soldat bei der 
Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) [verv.; van Neder-
pelt, Maartens, van Steeden; georganiseerde posttranspor-
ten; Schöpplenburg, Verhaag, Ebber, Kocks, Finnops]; M. Bön-
te: ‘Lebenszeichen’ aus russischen ferne [Gorka]; B. Thissen: 
Rheinländer und Co. gewinnen einen Ablass in Herzogenbusch 
[Den Bosch; site BLHC; Lieve Vrouwe Broederschap; duizen-
den namen].

Osnabrücker Familienforschung (OSFA), 2013 nr. 90-91. B. 
Klumpe-Scheel: Die Hausnummern der Ravensbergischen 
Bauernhöfe [ontstaan als belastingnummers; ontwikkeling]; H. 
Weichsler-Fricke: Ahnenliste Fricke-Weichsler [kwst.; Aubke, 
Klaudius]; Familie Schohaus-Schoehuijs-Schoehuizen [verv., 
Nederlandse takken; Albers, Koonings, Middendorf, Gerding, 
Volger, Revalk=Klaver, Drost, Pabon]; M. Sprute: A.M.C. Haar-
meyer – Lebensbild einer Pionierin [uit Alfhausen; Schröring, 
Wübbolding, Batsche]; H. Höpner: Pfarrer Johann Henrich 
Stockdiek. Ein Streiter für Gerechtigkeit! [Pfalzgräfin bei 
Rhein; rechtzaak; Erdbrügge]; A. Himmermann: Die Bens-
mann-Saga [Rhotert].

Pfälzich-Rheinische Familienkunde, jg. 62, 2013, Bd. 17 nr. 10. 
E. Ref: Die Hinrichtung des Mörders Asmus Gottschalck aus 

Enkenbach anno 1613 
[Pflüger, Arneth, Amlin-
ger, Voltz, Kessler, Kraus-
senbutzer, Doll, Storck, 
Lorch, von Boos, Fröbeli-
us]; F.R. Wollmershäuser: 
Die ältesten Protokolle 
des kurpfälischen Re-
gierungsrats (1649-1652 
[slot; lijst; b.v. Franse 
immigranten; ijzermijn; 
Franse pastoor; Meys 
beweerde de meid van 
de burgemeester te 
hebben beslapen; toe-
lating v.d. Jood David; 

salpetergraver; diefstal van boeken; ontucht; de Jood Daniel 
tegen El. De bruin; J. von Didden uit Amsterdam, will Oberfaut 
werden]; H-H. Görtz: Neustädter Metzger in den Jahren 1666 
und 1667 [Groos, Haass, Klippel, Stall, Obel, Rodgebs, Disqué, 
Greffenberger, Schmitt]; W. Esser: Das Urkataster Kandels 
und der Präsident des Frankfurter Vorparlaments Carl Joseph 
Anton Mittermaier [1842; Walter, Keller, von Podewils, Gießen, 

Weigel, Zeiss, Börringer]; F. Zillen: August Ludwig Ermarth 
(1887-1970), Pfeddersheim- Wiesbaden [Hedderich, Weyrich, 
Geil, Obenauer, Hippel, Lauermann, Rauschkolb, Hüppel, Me-
lothilling, Kiefer]; I. Dierck: Auf einmal fährt mir was in den 
Rücken- Ernst Werle (1887-1916) [brieven; Braun]; B. Kukatzki: 
Auf einem Seeräuberschiff 1841 vor Jamaika gestrandet [brief 
fam. Decker].
  Idem, 2014, Bd. 17 nr. 12. W. Gertberg: Die Besiedlung von Mo-
sisbruch und Mosisthal im Mittleren Pfälzerwald zwischen  
1770 und 1870 [Horst, Ditmar, Schuhler, Bossert, Pferdsdorf, 
Weissmann, Steuer, Dully, Wagemann, Herter]; B.H. Bonkhoff: 
Neue Funde zu Biundos Biographien pfälzischer Pfarrer [lijst 
Abegg – Zorn]; F. Neumer: Nochmals: Die Hinrichtung des Mör-
ders Asmus Gottschalck aus Enkenbach [verv.]; U. Keppel: Auf 
den Spuren der jüdischen Bevölkerung in Kandel [verv.; Guck-
enheimer, Haas, Strauss, Emsheimer, Becker, Kaufmann]; 
K. Nasterlack: Juden in Hohen-Sülzen [15e-20e eeuw; Gold-
schmitt, Herzog, Ordenstein, Eckhard, Löw, Gutter, Gutjahr, 
Wartensleben, Lauber].

Saarländische Familienkunde, Bd. 12, jg. 46, 2013. M. Detem-
ple: Stammen die saarländischen Elgass von Karl dem Großen 
ab? [von Hohenfels zu Reipoldskirchen, von Hillesheim, Wilt-
heim, von Manderscheid, von Braunschweig, von Kesselstadt]; 
R. Geiger: Müller und Mühlenrecht [Hudestoch, Wassenich, 
Knoll, Dreger, Cetto, Wachter, Foltz, Lauer]; N. Emanuel: Von 
Mühlen, Mühlenwesen und Müllerdynastien in der Saarge-
gend [Baldauf, Bauer, Bickelmann, Bommersbach, Gerard, 
Löwenbrück, Louis, Oberhauser, Rotsch, Schambill (Jeanbille), 
Senzig, Strauss, Wernet]; R. Geiger: Ziegelhütten in St. Wendel 
bis ins 18. Jahrhundert [Ziegler, Klein, Wullenweber, Reiser]; R.-
V. Schabbach: Frühe Bohn im Morbacher Raum [Bonsen, Bohr, 
Stürmer, Anthon, Mettler, Dulcius, Boer]; idem: Am Rand der 
Erkenntnis [Bodenheimer, Wolffsohn, Heidermanns, Poeth]; 
P. Glass: Saarländische Personenstandsdaten aus nichtsaar-
ländischen Archiven - am Beispiel des Gemeindearchivs von 
Barchfeld an der Werra (Thüringen) [lijst met geëvacueerden: 
Andres t/m Ziegler].

Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Ge-
schichte, Bd. 138, 2013. O. Auge: Der dynastische Heiratsmarkt 
einer umkämpften Region. Ehen und Ehepolitik der Herzöge 
von Schleswig von Abel bis Adolf VIII.[Schauenburg, Plön, von 
Baden, Rendsburg, v. Schwerin, v. Anhalt, v. Rügen, zur Lippe, 
v. Werle]; F. Zangel: Die Koldinger Union von 1466 im nord-
deutschen und skandinavischen Kontext [met tekst verdrag]; 
C. Scholz: Aufklärung als Vermächtnis. Pastor Friedrich Carl 
Adolph Volckmar (1766-1814) [beschrijving van Eiderstädt 
en Dithmarschen]; K.-J. Lorenzen-Schmidt: Der Neuenbroo-
ker Kriegsfuhrmann Simon Wieckhorst zitierte in seinem 
Tagebuch zu 1864 doch Ernst Moritz Arndt [correctie op pu-
blicatie uit 1988 dankzij google]; K.D. Sievers: Lebenserfah-
rungen eines Rendsburger Kaufmannes in drei politischen 
Systemen. Timm Heinrich Sievers (1877-1958) und seine Erin-
nerungen im Dritten Reich [boer, autohandelaar]; H. Zimmer-
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mann: Die Sonderrechte 
des Landrats und die 
preußische Regierung. 
Die Auseinanderset-
zung über die lauenbur-
gischen Sonderrechte in 
der Weimarer Republik 
[Schönberg]; H. Buss: 
Völkisches Christentum 
und Antisemitismus. 
Der Bund für deutsche 
Kirche in Schleswig-Hol-
stein [Fr. Andersen, G. 
Meyer]; C. Laucht: Der 
Nord-Ost-Kanal in der 

britischen Strategie und Propaganda zu Beginn des Zweiten 
Weltkrieges [eerste geallieerde aanval was daar].

Zeitschrift für Mitteldeutsche Familiengeschichte, jg. 54, 
2013-2. R. Sachtjen: Die Kontributionstabellen der Frankfur-
ter Universitätsdörfer von 1698 als familiengeschichtliche 
Quelle für die Altmark [lijsten per dorp met namen en bijdra-
gen]; P. Engel: Johannes Schmidt (1600-1683) Pfarrer in Tam-
bach und Großvater eines Kirchenlieddichters; J. Wagner: ‘Ihr 
Männer aber wohnet den Weibern mit vernunft bei’ [verma-
ningen aan met name genoemde zondige echtparen].
  Idem, 2013-3. M. Zschau: Das älteste Bürgerverzeichnis der 
Stadt Grimma von 1496 [alf. lijsten per wijk: Leipziger, Pap-
pisches, Hohnstädter en Brücken-Viertel]; J. Bergmeier: Das 
Stangesche Repertorium der Frauenhorster und Mahdeler 
Familien von 1800 [bevolkingsregister per boerderij; met re-
gister op plaats, zaak en naam]; P. Teuthorn: Das Album der 
Schüler zu Kloster Roßleben von 1741 bis 1854 [bij Franken-
hausen; lijst per dorp]; Arbeitszeugnis eines Sattlergesellen, 
Dresden 1806 [G. Schröder uit Waldenburg]; P. Engel: Der 
kleine Physiker Adolf Friedrich Höpfner (1761-1806) [schrij-
ver; Reiff, Göring, Sauerbier, Schönberg, Gentzel, Wolf]; K. 
Müller: Übernamen in und um Büna im thüringischen Vogt-
land [soorten]; in memoriam F. Reinhold.
  Idem, 2013-4. L. Wille: Anna Salome Seelmann - des Orga-
nisten Andreas Werckmeister ‘Eheliebste’ [uit Leutschau/
Levoca bij Breslau; muziektheoreticus 1645-1706; Bischoff, 
Zauchtler, Raab, Frölich, Brenner, Keßler, Reckleben]; G.G. 
Schulz: Der Stolberger Münzmeister Johann Jeremias Gründ-
ler (1681-1753) und seine Familie [ook mijnexploitant; Stange, 
zu Stolberg-Roßla, Hecht, Reninger, Leuckart, Fiedler]; O. 
Grünwald: Eine Gotteskastenrechnung aus Schildau für die 
Jahre 1771-1772 [kerkrekening; Fielitz, Steinborn, Bennewitz, 
Börsdorff, Seyffert, Faußer]; M. Zschau: Ein Bürgerverzeich-
nis der Stadt Grimma von 1542 [basis de Türkensteuer; per 
wijk alf. naamlijsten]; H. Lehmann: Sterbefälle preußischer 
Soldaten aus der nördlichen Mark Brandenburg in Guben 
1836-1841 [9 man]; K. Müller: Die Volkszählung im Vogtländi-
schen Oberland 1864].

Noord-Amerika
Michigana, jg. 57, 2012-4. C. Darling: How my research, my trip 
and my curiosity turned into a book; P. Swiler:  Things we can 
learn from Church Records [in Lake Odessa; Pitman, Hoek-
stad]; B. Schivado: Probate files at the archives of Michigan 
and the Great Cornell chase [Herrick, Ball]; A. Dawson: Some-
times sins yield dividends: Who was Ainslie? [Conan Doyle]; 
M.E. Carling: The Ogden, Edison, Dowling and Oakes families; 
M. Rasche Alt: War of 1812 and Civil War Records at the Allen 
County Public Library.
  Idem, vol. 59, 2013-4. M. Rasch Alt: Daughters of the American 
Revolution [Barish, Stahl]; A. Bradford Jones: The right time - 
the right inspiration [boekuitgave]; B. Schirado: Analyzing four 
generations of medical history [Hamelink, Harden, Grubaugh, 
Hitchcock, Tolenaar, Twiest, Steen]; idem: Burial rites and ritu-
als in family history research [museum in Texas]; G. Snow: The 
decision [soldatendagboek 1862; Beckley]; Ch. Slaughter: A 
Civil war odyssey of titanic proportions [Havens, Beebe, Corn-
well, Shoemaker].

Verder ontvingen wij in 2013-2014
Amstel Mare, jg. 25, 2014-1. T.B. Lassche: Co Lassche: schaat-
senmaker en grondlegger van de Vikingschaats [(1919-1966), 
geschiedenis familiebedrijf]; P. van Schaik: De Bovenkerker-
polder in 1770.
Angstelkroniek, jg. 15, 2014 nr. 41. L. Firet: Boerderijen in het 
Gein: Landvermaak, Gein Zuid 18 [eerste vermelding 1798; de 
Jonge, Vis, Stik, Linck, van Nes]; W. Timmer: Van Nieuwe weg 
naar Laan van Binnenrust in Abcoude [verkaveling landgoed 
Binnenrust, 1877; Holst, Lefeber, van Teeseling, Rentinck]; R. 
Post: Dokter C. Wiersma, huisarts te Abcoude 1929-2013.
De Asperensche Courant, jg. 35, 2014 nr. 132. Witjes: De familie 
Bel in de Achterstraat [1677-1929; van Asperen, van IJzeren, de 
Man]; Witjes: Geschiedenis van de stad Asperen. Asperen in de 
dertiende eeuw, deel 2B: Rotulo & Gellicumse Poort.
De Bewaarsman, jg. 20, 2014-1. G. Raven: De Hooglandse cibo-
rie teruggevonden [kerkruzie 1741; Ram]; R. Hopster: Plotseling 
was hij verdwenen [Louis Blazer, Joods dorpsgenoot 1930-
1941]; H. Keizer: Van stopfles tot geldla [herinneringen aan dro-
gistengezin 1945-1970].
Bie t Schildt, jg. 14, 2014-1. H. van Dam(†): Crisisjaren en Duitse 
bezetting in Siddeburen, 1938-1945; J. Glas: Een land van melk 
en honing [geschiedenis bijenhouderij oostelijke Woldstreek; 
Kampen, Haan, Hoogakker, Deiter, Knol]; F. Schuurman: Sidde-
buren in de jaren vijftig (3) [panden en bewoners].
Bulletin Streekmuseum Hoeksche Waard, 2014 nr. 123. J. Roos: 
Erfgoedkoepel Hoeksche Waard; B. van den Berg: Gekeerde 
grond [herinrichting in en rond het museum]; De Hoeksche 
Waard in verzet tegen Napoleon [auteurs Loek Dekker en Dick 
Snijders].
Burgerzaken & Recht, jg. 20, 2013-4. T. ten Hoedt: Spookbur-
gers, spookadministratie en gerede twijfel; E. Bijl de Vroe: 
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Opvragen GBA-uittreksels ten behoeve van inschrijving op 
scholen; M. Klaassen, M. Louman: Identiteitsfraude is de 
snelstgroeiende vorm van criminaliteit!; J.C. Tomson: Het 
moeizame woonadres in de GBA.
  Idem, 2013-5. G. Bonting: Aangifte van overlijden digitaal; J. 
Otten: De krampachtigheid bij de voornnaamkeuze; X. Seijs 
e.a.: Identiteitsfraude door geboorteaangifte, een overzicht; 
C. Ebbers: Zorgen over ongebreideld gebruik van persoonsge-
gevens bij gemeenten.
   Idem, 2013-6. S. Rijsdijk, M. Niesten: Adres- en toeslagenfrau-
de in Nederland; Wet Basisregistratie personen zet deur open 
voor onrechtmatig gebruik van het BSN en bevolkingsgege-
vens; J. Guit: Ben ik nog Nederlander? E. Hartjes, A. Uuldriks: 
Controle en registratie rijbewijzen RDW en de ‘ratrace’ tegen 
documentfraude.
Bussums Historisch Tijdschrift, jg. 30, 2014-1. Ch. Leenders: 
De fabriek van Bensdorp in Bussum; G. van der Horst: In Ma-
riënburg [klooster]; J-W. Henfling: Bijna 100 jaar poffertjes in 
Nederland [van der Steen]; N. Verhagen: Jan Tabak, 325 jaar 
Bussumse geschiedenis [hotel-restaurant]; idem: Huizerweg 
54; idem: Patria.
Coog-Blick, jg. 19, 2014-1. J. Keizer: De Zuid-Scharwouder pol-
der, oud land binnen de Waarder omringdijk; J. van Lunsen: Het 
verhaal achter een gedenktegel; J. Keizer: Zuid-Scharwoude, 
bewoners rond 1850-1860 [lijst met naam, beroep en partner]; 
D. Kaas: Ontstaan van het Oxhoofdpad te Broek op Langedijk 
[bewoners en eigenaren 1903-1924].
Devotionalia, jg. 32, 2013 nr. 192. I. de Wijs: Sint-Gerlachus van 
Houthem; J. Wiersma: Rolando Rivi; Uitgevers van bidprentjes 
(71) Priorij Schotenhof 1926 – heden; K. Cornelissen: De heilige 
Kateri Tekakwitha; J. Gerits:800 jaar Onze-Lieve-Vrouw van 
Steps.
Eigen Perk, 2014-1. T. Sinke: Willem de Prater [Karel de Wijker-
slooth de Weerdesteyn: Hilversums excentrieke burgemees-
ter tijdens de Duitse bezetting]; W. Dral: Geuzen en papen. Ka-
tholiek en protestant tussen Vecht en Eem.
Erfgoedbrief Breda, 2013 nr. 23. Themanummer Het Bredaas 
Verhaal [naamsverklaring, prehistorie, het ontstaan 1050-
1400, Nassaustad 1400-1556, gouden eeuw, van Kanonnen 
naar Kwatta, garnizoenstad, industriestad, oorlog en weder-
opbouw].
Het Feyne Kwartier, jg. 18, 2013-3. Kwartierstaat Teunis Ha-
gens 17-02-1947 [6 gen., 32 kwn.; Renaud, van der Wende, Ver-
vloet, Lokker, Perrius].
  Idem, jg. 19, 2014-1. Kwartierstaat Teunis Hagens [verv.; Hu-
man, Lokker, den Eerzamen, Pullen].
Heemsproak, jg. 19, 2014-1. Beeldbank Heemkunde Ootmar-
sum; Familie ten Bokum [aanv.]; Transcriptie documenten H. 
Knijpinga Cramer [testament, boedelbeschrijving, arrest Hoog 
Gerechtshof].
Heemtijdinghen, jg. 49, 2013-4. L. Albers: De ramp van Woer-
den in 1813 [moordpartij door de Fransen na nederlaag Napole-
on]; W.R.C. Alkemade: Ontstaansgeschiedenis van de algeme-
ne begraafplaats aan de Molendijk in Waarder.
Heerlijck Ni-js, 2013 nr. 55. J.P.G. Luykx: De ambtsperiode van 

burgemeester Jonkheer J.L.E.M. Van Nispen tot Sevenaer 
(1934-1940); E. Rensen: Tervoort pastoor met dubbel o; R. 
Damen-Giesen: Familie Kaalberg uit de V.S. op zoek naar de 
‘roots’ [Bestemoedersgoedje; van Till, Giesen]. 
Historisch Geografisch Tijdschrift, jg. 31, 2013-3. Themanum-
mer bosgeschiedenis.
Historische Kring Loosdrecht, jg. 40, 2013 nr. 182. T. Timmer-
man: Een gesprek met Peter Hoogendoorn [melkveehouderij]; J. 
Mol: Een winterse tocht in Loosdrecht (9) [beschrijving huizen].
  Idem, 2014 nr. 183. J. Olie(†), T. Timmerman: Herinneringen van 
Evert Lamme; J. Mol: Loosdrechtse prentbriefkaarten ver-
tellen (8); Glas-in-loodraam van de familie Heineke [gemaakt 
door Pieter van Velzen].
Immaterieel Erfgoed, jg. 3, 2014-1. Vie: Ambacht van zilversmid 
moet behouden blijven; Vie: Honderd jaar Kantklosschool; E. 
Meier: Bidden en feesten bij de kluis Sjaasbergergank; J. Was-
sink: Binnenkort de laatste herder?; idem: Schuttersgilden in 
Noord-Brabant; Vie: Tradities in Overijssel op de kaart gezet; 
Vie: Pas op: Draken en Monsters.
In Paradisum [bulletin voor behoud van monumentale Nij-
meegse begraafplaatsen], jg. 22, 2013-4. J. Spitse: Onderwijs-
vernieuwing in de Franse tijd (2); W. Temmink: De boerderij van 
Harm [bewoners, geschiedenis; Haasjes]; R. Hoving: Een dijk-
graaf uit de vorige eeuw: Pieter Bos. 
  Idem, jg. 23, 2014-1. J. Rosendaal: Een rampdag in een ramp-
jaar [bombardement febr. 1944; herinneringen aan/van: Harry 
Hermsen, 15 jaar, Lenie van der Straten, 20 jaar, Breunis van En-
gelenburg, 14 jaar, Rietje en Willy Rademaker, 12 jaar, Doortje 
Daanen-Föllings, 37 jaar]; W. Desserjer: Massagraf op begraaf-
plaats Graafseweg.
Jaarboek Oud-Dordrecht, 2013. J.M.A. Van Wageningen: Van 
snuif naar staal. De firma Jakob van Wageningen, tweehon-
derd jaar handel [uitgebreide familie- en bedrijfsgeschiedenis 
18e-20e eeuw].
Joods Rotterdam, jg. 4, 2013-4. Genealogie familie van Biene [6 
gen., ca. 1766-1929; Bauser, de Bok, van Praagh, van Zanten, van 
Noorden, van Isenburgh]; S. Ball-Sanders: Joods amusement in 
Rotterdam [Davids, Soesman, Blazer, Schnitzler, Bamberg].
De Kostersteen, 2014 nr. 127. Chr. Rigg: Bisschop Meinwerk 
(975-1036); goederen en kerken op de zuidelijke Veluwezoom; 
A. van der Valk: Een toekomst in Amerika? [Van Eeden Colony 
1912-1915, van Bennekom, Hessing]; M. de Vos: Op bezoek bij 
Sientje Willempje Adams-Van Kampen [interview].
  Idem, 2014 nr. 128. M. Aartsen: Ontmoetingen met Bennekom-
se slagers uit het verleden [Bothof, van den Bosch, Hartman]; 
Tj. Rintjema: Schuilkelder van zuivelfabriek De Hoop; A. Nooij: 
Twee Joodse onderduikers krijgen een naam [Gans].
Kroniek van Arent thoe Boecop, 2014 nr. 154.
Lek en Huibert Kroniek, jg. 16, 2014-1. J.L.E. Bassa-de Jong: Uit 
de krant van 65 jaar geleden; R.A. Hendriks: Toen en nu [boer-
derij aan de Hei- en Boeicopseweg 116-118; de Heer]; P. de Pa-
ter: Een huis in Lakerveld [van Genderen, van Dijk, Kortlever]; 
De keuze van Anton Haag: Polder Neder-Boeicop.
Lutje Feith, 2014-1. J. van der Keulen: Dit project maakt van een 
klas een leuke klas; G. Huiskes: Aletta de musical; J. Glas: We-
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bloug; B. Jongejan: Uw bijdrage aan het fotoboek Groningen 
40-45; R. Duursma: Gava en het amateurfilm platform.
Met gansen trou, jg. 63, 2013-12. In memoriam Thijs Stevens, 
1944-2013 [bestuurslid en redactielid].
  Idem, 2014-1. A. van der Lee: Het voormalige Sint Jorisgilde 
van Drunen (1) [ordonnantie, leden, onroerend goed]; G. Pelders: 
Vier rekenpenningen uit Heusden [abacus; fam. Krauwinckel]; P. 
van Oosterhout: Veroordelingen ingevolge jachtwet, drankwet, 
vuurwapenwet en van diverse aard [1928, 1931, 1941].
   Idem, 2014-2. A. van der Lee: Het voormalige Sint Joris  gilde van 
Drunen (2) [van der Gelt, Tilebach, Pijnenburg, Muskens]; C.H. 
Van Spijk: Paardenaankoop in 1838 en paardenvordering in 1914.
  Idem, 2014-3. A. van der Lee: Het voormalige Sint Jorisgilde 
van Drunen (3) [schildjes met jaar, vervaardiger en naam van 
koning of keizer]; P. van Oosterhout: Uit het oud rechterlijk ar-
chief van Oudheusden, Elshout en Hulten [Verhoeven, Bendel, 
de Gouw, Pols].
Mijn Gelderland, jg. 1, 2013-2. J. Jas: Twee eeuwen provincie 
Gelderland; H. Kosse: Einde Franse Tijd; J. Jas: Pottenkijkers 
uit de provincie [de commissarissen van de koning(in) werden 
beschouwd als rijkspottenkijkers].
   Idem, 2014-1. Thema Lijf en leden. J. Janssen: Kraamschudden 
en krentenwegge; L. Heuvelmans: Genezen in Gelderland; Nij-
kerk, stad met een gouden randje; T. Baaijens, C. Guelen: Leur, 
een dorp dat zorgt; I. Loeffen: Het Geluid Van: zo klinkt erfgoed.
Molens, jg. 29, 2014 nr. 113. K. Kleijwegt: Fotogenieke Rooie Wip 
bestaat 375 jaar [in Hazerswoude-Dorp]; R. Wassens: ‘Riet is niet 
op molens aangebracht omdat men het mooi vond’ [interview 
met rietdekker Gerrit Kleinjan].
Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën, jg. 12, 2013-4. N. Vis: Ons 
Koninkrijk [de gebeurtenissen rond 1813].
   Idem, 2014-1. L. Voshol-Lugtigheid: Vijf generaties bakkers Van 
‘t Wout [1880-1974]; Een brief [rapport uit 1945 over C.G. van Dorp 
en zijn verzetsdaden]; Delftse gevels [geschiedenis woonhuis 
aan het Achterom 135-137, vroeger geheten De vergulde Spaer-
pot; van der Kruk].
Nijmeegs Katern Numaga, jg. 28, 2014-1. J. Brauer: Het doosje van 
Ivens voor de koningin [fotografieën Weesinrichting Neerbosch 
(rond 1895)]; A. Nolet: Verzetsvrouwen in Nijmegen en nabije om-
geving [van Velzen, Moolenaar, Brendel-Jansen, Scharp-Halber-
stadt, Hendriks, Revermann, Dols].
  Idem, 2014-2. H. Fransen: Katharina van Kleef stichtte in 1470 
vier missen in de Nicolaaskapel. Een waarborg voor de eeuwig-
heid; W.A.M. de Bruijn: Ben de Bruijn, een leven met muziek [Nij-
meegse zang- en operacultuur rond 1920].
De Omroeper, jg. 27, 2014-1. H. Schaftenaar: ‘Anna Meurs eist de 
Vesting op uit naam van Alexander, keizer aller Russen’ [com-
mentaar bij de tekening van Jacob Bolten op de omslag]; idem: 
De Generaal. Jacques baron Quétard de la Porte, garnizoens-
commandant van Naarden (1811-1814); idem: Op de kop af twee 
eeuwen terug [lotgevallen van burgers en militairen te Naarden 
in de winter van 1813-1814].
Ons Charlois, jg. 21, 2014-1. J.A. Blaauw: Vijf jaar als straatdiender in 
Charlois; R. Wolters: Tijmen van Veen: ‘Op 4 mei en bevrijdingsdag 
komen de oorlogsherinneringen weer boven’; W. Spoormaker: Een 

verhaal van een autobedrijf uit Charlois tijdens de oorlog [monteur 
Bertus Marie Collette].
Oos Gebrook, jg. 7, 2014-1. B. Grothues: Ir. Piet Mertens, architect 
en restauratiedeskundige; H. Giesen: De Hoensbroekse voetbal-
verenigingen door de jaren heen (1); De mijnwerker [litho van Jan 
Toorop, model: Jan Quaedackers (1873-1945); Valleé]; M. Mertens: 
Hoensbroekse sportcoryfeeën (4): Loek den Edel.
Oud Bathmen, jg. 34, 2014-1. G.W. Brilman: ‘Vrogger meer botten-
wark op de boerderij’ (2); Red.: De vergeten burgemeester Jan 
Pakkert [schout/burgemeester 1811-1844, opgevolgd door zijn 
zoon Berend van 1845-1882]; H. Smit: Een andere bevrijding [van 
de Kozakken, 1813-1814].
Oud Leiden Nieuws, jg. 2, 2014-1. Het clair-obscur van Rembrandt 
van Rhijn’s bankroet [Jan van Hout lezing over Rembrandt en de 
regeling voor schuldenaren in de 17e eeuw]; J. Verheijen: Meta-
morfose conservenfabriek Tieleman en Dros; G. Kramer: Het 
Rijnsburgerblok.
Oud Nijkerk, jg. 32, 2013-4. N. Schoon: In Beeld: Ton Willemen en 
de Langestraat 39-41; H. Timmer: Leven en werken in Oud Nijkerk 
(7): Nijkerk in 1813.
  Idem, 2014-1. H. van der Meer, U. Anema: Andries Verleur (1876-
1953) Schilder van de Veluwe; J. van den Brink: Het Vriejerspoatje 
[Ruitenbeek, van der Hart].
Oud-Scherpenzeel, jg. 26, 2014-1. Een Rozenburgse veteraan 
[van Meerkerk]; W. Schimmel: Postduivenvereniging De Lucht-
post [historie 1945-2006]; P. Valkenburg: Een Valkenburg in de 
Oost [familiegeschiedenis, 4 gen. 1838-heden; van der Maas, 
Boerwinkel, Worffel].
Oud Woudenberg, 2014-1. Overzicht activiteiten aan de hand 
van thema’s [o.a. ontstaan van Woudenberg, geheimen van kamp 
Amersfoort, ridderhofsteden en landgoederen]; W. de Greef: 
Wederom bezoek uit Canada [Bart en Jannie van Gent-Alblas].
Rondom Schokland, jg. 54, 2014-1. H. Wassink: Het plan dat niet 
doorging, het plan Wassink-Tuntler (2) [verv. en slot, koloniseren 
van de Noordoostpolder]; L. Kaan: Goud, hout en zout [scheeps-
wrak onthult definitief einde van de ‘zoete’ Zuiderzee].
Scyedam, jg. 40, 2014-1. H. Noordegraaf: Glas- en verfhandel G. 
van Katwijk; H. van Broekhoven: Kan die herrie niet ophouden? 
Nijverheid aan de Hoofdstraat, van scheepstimmerlui tot jene-
verbonzen [Zemelaar, Calf, Struijk, van Wieringen, Loopuyt].
Seijst, jg. 45, 2014-1. J.P. van ‘t Sant: Drukkerij Gregorius [geschie-
denis ‘huisdrukkerij’ van Seijst]; P. Sarkar-van Geen: Een vrolijke 
doktersfamilie in Zeist [Kortlandt, Heintz]; K.M. Veenland-Heine-
man: Het fotoalbum van de tentoonstelling ‘Voorheen en thans’.
n Sliepsteen, jg. 29, 2013 nr. 116. Wein, weib und Gesang versus 
Sex, Drugs and Rock&Roll; Van bakker tot Buffoon, van Tongo’s 
tot Tokio; Teach-In: van Stadsveld naar Stockholm; Herman 
Mulstege, fotograaf van de textielbeat.
De Spuije, 2014 nr. 91. H. de Jonge: Jeugdherinneringen aan Kwa-
dendamme [de Jonge, de Punder, Boudens]; B. Chamuleau: De 
‘Tweede polder’ in de Oosterschelde. Een rampzalige onderne-
ming [historie, 19e eeuw]; G.J. Lepoeter: Brood voor de behoefti-
ge Yersekenaren [18e-19e eeuw; Dominicus, Knoll].
Stad en Lande, jg. 51, 2014 nr. 139. M. Verweij: Een Zierikzees graf-
monument in Rome [Livinus Pels, uit Zierikzee, ovl. 26-7-1520]; R. 
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van Langeraad: De familie Boogerd/Der Weduwen op de Oost-
hoeve [de Feijter, van Bloois, Bal]; B. Blikman-Ruiterkamp: Fami-
lie Rost van Tonningen woonde in Zierikzee [vanaf 1777, 5 gen.].
De Stamboom, jg. 16, 2014-1. Kwartierstaat Jan Kwantes [aanv. 
en verv.; van Batenburg, Calis, Bras, Seunen]; W. van den Heerik: 
Das Ende [over een groep van zes Nederlandse dwangarbeiders, 
in 1945 op transport gezet naar regio Hegau, am Bodensee, in 
Vorarlberg; den Dunnen, den Breejen, Visser, van Wingerden, van 
Herk, Slieker].
Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde, zomer 2013. Steen-
bakkerij te Pernis. Polder Deijffelbrouck [17e-18e eeuw; Van Rijck, 
Verheul, Swemcoop].
Terebinth, 2014-1. L. Vermeulen: Eerherstel voor Joodse Begraaf-
plaats Zeeburg; W. Cappers: Requiem voor de klassieke begraaf-
plaats [praalgraaf Gerard IV van Gelre en Margaretha van Bra-
bant in Munsterkerk te Roermond]; A. Vallentgoed: Na 350 jaar 
weer op de kaart: Oude begraafplaats Purmerend.
Tweestromenland, 2013 nr. 158. Sj. Daverveld: Overzicht van 
kwartierstaten verschenen in ons tijdschrift [ruim 400, met het 
nummer waarin zij zijn verschenen]; Kwartierstaat Peereboom 
[–, Peters, van Bergen, Croonen].
  Idem, 2014 nr. 159. Visitaties in de dekenaten Cuyk en Nijmegen 
in de jaren 1703 en 1725; M. van Waterschoot: Herinnering aan de 
Synagoge. Joods intermezzo in Gelders Druten; J. Kolen: De (bij-
na) vergeten zusters van Batenburg [Kroonen, Steeg].
Urker Volksleven, jg. 40, 2014-6. A. Scheffer: Urker winkeltjes 
Wijk 2-11 [de Wit, Bakker]; Kijken en kieken (1958) [Ras-Hakvoort]; 
Dagboek van Klaas Hakvoort; Nieuws op Urk [Hoe vroeger de Ur-
ker krant vol kwam; Van Urk, Brouwer]; J. Visser: Klaas Wakker 
[‘de Pimper’, 1921-1991].
  Idem, jg. 41, 2014-1. A. Scheffer: De bakkerswinkel van Leen-
dert Hakvoort; Dagboek van Klaas Hakvoort; L. van den Berg: 
Ysselmeervisserij in de oorlog; J. Bais: Urkers in Den Helder; 
Tj. Ruiten: Herinneringen aan scheepswerf Metz.
Ut de Smidte, jg. 47, 2013, nr. 2.
Van Zoys tot Soest, jg. 34, 2014-1. J. de Mos: De eerste 
schooldag van Kees van Bergenhenegouwen [van Den Dolder 
naar Soesterberg, 1910, herkomst familie]; H. Kruiswijk: Van 
Soester burgemeesters verhaald; J. Vellekoop: Wim Schenk, 
een Soester soldaat gesneuveld op 11 mei 1940; T. Hartman: 
Koning Willem-Alexander, Heer van Soest en de hooimijt; P. 
Beijer: Historie van familiebedrijf Gebroeders Beijer 1889-
2014 [verv.].
Vlag!, 2014 nr. 14. 525 jaar Koninklijke Marine; Rotterdamse 
Geus met Korpswapen Mariniers; D. van Leeuwen: De dis-
trictsvlaggen van Litouwen; W. Schuurman: Gewijzigde vlag 
voor Paraguay; M. van Westerhoven: Vlag van gemeente 
Vught [Brabantse leeuw en sleutel]; idem: De sprekende vlag 
van de nieuwe gemeente Stichtse Vecht.
De Vonder (Heemkundekring Asten-Someren), jg. 19, 2013-3. 
P. Feijen: Te voet dur Asten (17) [historische panden en hun be-
woners; Cuppens, Mennen, van der Heijden]; J. van der Velden: 
Ten Parre in naamkundig perspectief.
  Idem, 2013-4. H. van de Laarschot: Houbraken, een middel-
eeuwse kloosterboerderij in Asten; Erfgoed Geowiki maakt 

historie in de regio toegankelijk; M. Kooistra-Kruijf: Een merk-
waardige familiegeschiedenis [Dobbelsteen].
  Idem, jg. 20, 2014-1. (On)bekend maakt (on)bemind (1) [ar-
cheologisch overzicht van Asten, de heren van Cuijk, het goed 
Ten Perre, het kasteel van Asten; van Berkel, de Cock].
Vosholkroniek, jg. 30, 2013-2. A.J.J. van ‘t Riet: Het kohier op 
het gemaal over de dorpen in het Laag kwartier van Rijnland 
1680; R. Biegel: De pastorie van de N.H. Gemeente 100 jaar 
oud [Kolkert, Van Boeijen, De Knijf].
  Idem, 2013-3. A. Visser: Dirk Visser, laatste voorzitter 
Noordeind- en Geerpolder; Voor den politierechter: Het 
weeuwtje uit Ter Aar [1929]; R. Biegel: Grafzerken rond de NH 
kerk in Ter Aar [Esveldt, de Pree].
   Idem, 2013-4. R. Biegel: Onze Vosholkroniek viert haar 30-jarig 
jubileum; idem: Overledenen Gasthuis, Pesthuis, Werkhuis en 
Spinhuis [van Dalen, de Keijser, van der Laan]; Archieven Bos-
koop overgebracht naar het Streekarchief Rijnlands Midden.
  Idem, jg. 31, 2014-1. P.J. van Rijn: Het rijwielbelastingplaatje; 
Streekarchief Midden-Holland in Gouda verhuist in 2014; R. 
Biegel: Flitsen van Thuis [blad voor contacten met soldaten in 
Indië, 1948-1950].
De Zandloper, jg. 42, 2014-1. P. Griffioen: Burgemeester H.M. Ol-
denhof [van 1952-1962 in Ede]; idem: Het omstreden paasvuur in 
Lunteren [1797, 1959]; D. Kranen: Benoeming van veldwachters in 
Ede in 1812.
Zicht op Haringcarspel, jg. 22, 2013 nr. 44. K. de Wildt: Beke-
ring [békering = vreugdevuur]; R. Janssen: Simon Petrus Kruijer, 
gesneuveld op de Grebbeberg [12-5-1940; *1907, met militaire 
dagboekverhalen]; Brieven aan Cornelis Mosch (1); L. Komen: De 
Kazerne [bewoningsgeschiedenis boerderij in Warmenhuizen; 
Komen, Bleeker, Suiker, Gieling].
  Idem, 2013 nr. 45. H. Kooij: Selfmade zakenman [Huib Kooij, *1915, 
manufacturier]; W. Kok: Het Kalverdijk van mevrouw Glas-Boe-
kel; Brieven aan Cornelis Mosch (2).
Zijper Historie Bladen, jg. 31, 2013-2. Uit het archief: de opkomst 
van ‘t Zand; P. Dekker: Een 19de eeuwse Duitse grootindustrieel 
en zijn jeugd aan de Burgerbrug [stoffenhandelaar Meyer; Norp, 
Hacker, Lehner, Schlüter].
  Idem, 2013-3. K. Numan: Swarthof-behuizingen in de Zijpe [Ra-
ven, Dekker, Schuit]; I. van Stuijvenberg: Het verhaal van Fenna 
de Jong-Otten; P. Stöve: Op speurtocht naar de oorzaak van een 
umlaut.
  Idem, 2013-4. J. de Goede: Schoolmeesters in de polder [fam. 
Quantes met schema]; H. Katuin: Het levensverhaal van Willem 
en Gert Blaauboer [uit de Zijpe, *1923 resp. 1925]; J. Kraak: Herin-
neringen aan Dirk Jongejans, directeur van de zuivelfabriek te St. 
Maartensbrug, 1915-1958.
  Idem, 2014-1. J. Raatgers: Aan de Stolpen [buurtschap]; I. van 
Stuijvenberg: Het verhaal van Rie de Waard-Dekker; P. Glas: 
Fotoboek met (nog) onbekende personen [Swaerts, Bult, Bon-
gersma, Prins].
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Tot dusverre werd een agenda met alle afdelingsactiviteiten in Gens 
Nostra geplaatst. Deze informatie leent zich beter voor publicatie op 
de website van de NGV en haar afdelingen, en wordt niet meer in Gens 
Nostra opgenomen. In plaats daarvan willen we ruimere aandacht be-
steden aan grotere evenementen, bijvoorbeeld landelijke evenementen,  

genealo gische dagen, afdelingsoverstijgende evenementen, e.d. 
Uw bijdragen kunt u sturen naar 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

7 februari 2015 - Duitslanddag

Duitslanddag in het verenigingscentrum van de Nederlandse 
Genealogische Vereniging (NGV) te Weesp. Eerst is er een le-
zing door Johan Waterborg over “Ost-Friesland” en vervolgens 
vindt de vergadering plaats. Deze vergadering van de WGOD 
wordt gehouden in Hotel Weesp, dat is vlak bij de NGV om de 
hoek.

2014 nummer 3/4, 9 en 10.
- Het emailadres van Hans Bauer moet zijn: j.c.bauer@tele2.nl. 
2014 nummer 6.
Ehrhardt: Een uit Duitsland afkomstige familie uitgewaaierd 
over vier landen, GN 2014, pagina 180
Wat meer over de steen met de naam van David Erhard in Har-
degsen.
Het huis in de huidige Burgstrasse, die tot voor ongeveer 30 
jaren de Rollberg heette, is niet de plaats waar de steen oor-
spronkelijk ingemetseld was. Dat was in het huis van burger-
meester Nierath aan de Langen Strasse, ongeveer vijftig me-
ter verderop. Toen bij de grote brand van 24 december 1678 
bijna de hele stad een prooi der vlammen werd, zal de steen 
met ander puin naar zijn huidige plaats gebracht zijn en in ver-
getelheid geraakt zijn.
Veel later, toen in de jaren tachtig van de vorige eeuw een 
daar staande boerenschuur afgebroken werd en hij daarbij ge-
vonden werd, liet de eigenaar hem in het ter plaatse nieuw te 
bouwen woonhuis in het fundament inmetselen. Ik heb enige 
“inboorlingen” in Hardegsen gevraagd of ze de steen kennen 
en hun foto’s ervan laten zien. Niemand van hen wist waar hij 
zich bevindt!
In 2000 stond ik met een nakomeling van de Erhards, Ir. Hein 
Erhard voor deze steen. Ik herinner me zijn woorden nog: “Nou, 
ja! Bijzonder merkwaardig dat na zoveel jaren nog een teken 
van “ons” in Hardegsen te vinden is.” Dat heeft toen veel indruk 
op mij gemaakt.

Herbert Heere, Stadtheimatpfleger van Hardegsen

Aanvullingen en verbeteringen
2014 nummer 7.
- De adresgegevens van Hans P. Noppen zijn: Zeewindelaan 
28,2554 HC, Den Haag, hans@noppages.nl.
2014 nummer 9.
- L. M. vd Hoeven: Boeren, bakkers en veenlui; Genealogie van 
het Woubrugse geslacht Van der Hidde. In de inleiding is een 
storende fout geslopen. Het moet Braassemermeer zijn in 
plaats van Brasermeer.
- Het emailadres van Patrick van Griethuijsen moet zijn:
pvg@camerama.demon.nl.
2014 nummer 10.
- De auteur van het Portret van Jacob Braam en Aagje Schreu-
der is Hetty Venema-Braam.

14 maart 2015 - 6. Westfälischer Genealogentag in 
Altenberge zaterdag, 14 maart 2015, 10-17 uur

Het is al weer bijna zover! Dan staat Altenberge bij Münster 
weer helemaal in het teken van genealogie en familieonder-

zoek. In de sporthal Gooiker Platz presenteren zich verenigin-
gen, archiefdiensten en andere dienstverleners. In de naburige 
school wacht u een spannend programma. In vijf voordrachten 
behandelen ervaren deskundigen weer actuele vragen en ont-
wikkelingen. De tentoonstelling laat deze keer familieschatten 
zien, erfstukken waar bijzondere verhalen en herinneringen 
aan verbonden zijn die misschien onbelangrijk lijken maar ons 
met onze voorouders verbinden. De tentoonstelling bestaat 
uit foto’s van familiestukken van onze leden. Bovendien heb-
ben we ook experts bereid gevonden om uw familiestukken 
onder de loep te nemen.

mr David Eerhard hat dieses ge// baut ao 1659

mailto:Hans@noppages.nl


Gens Nostra 2015 - jaargang 70 nummer 1  –  47 

Lidmaatschap van de Nederlandse Genealogische Vereniging
Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan ne-
venstaand adres en niet aan de afdelingen.

Contributie: Gewoon lid: € 46,- (€ 45,- bij automatische afschrij-
ving) per jaar incl. het lidmaatschap van één regionale afdeling. 
Gezinslid: € 11,- per jaar. Bijkomende inschrijving bij een extra 
regionale afdeling: € 11.- per jaar; voor de functionele afdeling 
Heraldiek € 20.- per jaar. Buitenlandse leden € 56,- per jaar. Bui-
tengewoon lid € 46,- (€ 45,- bij automatische afschrijving). Contri-
butiebetaling vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar (bij voor-
keur door een machtiging tot automatisch afschrijven) franco aan 
de NGV.
Opzegging: lidmaatschap: uitsluitend schriftelijk aan bovenge-
meld adres vóór 1 november van het lopende kalenderjaar. In geval 
van overlijden is het voldoende de afdelingssecretaris bericht te 
sturen.
Betalingen: svp op de volgende rekeningen:
Contributie: NL02INGB-0000547064.
Dienst Bestellingen: NL42INGB-0003639286, alleen betalen na 
ontvangst factuur.
Overige betalingen: NL02INGB-0002843032.
Alle rekeningen lopen bij de ING en staan op naam van de NGV. BIC 
van de ING bank is: INGBNL2A.

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

Adressen van andere diensten en afdelingen
Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Public Relations, 
Dienst ComputerGenealogie: Postbus 26, 1380 AA Weesp.

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

Colofon Gens Nostra

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

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

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

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

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

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

een boek sterk wordt vereenvoudigd.

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

geplaatst (handig bij groepsfoto’s), met aanduiding 
van waar de persoon op de foto staat.
En zo zijn er nog tal van unieke mogelijkheden, alles 
wat een serieus genealoog nodig heeft. En bovendien: 
een buitengewoon toegewijde en kundige helpdesk 
van de NGV Dienst Computergenealogie. Lees er alles 
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


