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Bij de voorplaat:
Schilderij van P.J. Schotel uit de verzameling van Van Brug Collections te Epe, 1845.
Petrus Johannes Schotel (Dordrecht, 11 november 1808 – Dresden, 23 juli 1865) woonde oorspronkelijk in Dordrecht en 
was in dienst bij de Koninklijke Marine in Medemblik. Voor deze instelling reisde hij veel, meestal op marineschepen. 
Schotel woonde in Kampen van 1851 tot 1856 en werd vervolgens overgeplaatst naar Dusseldorf. Schotel was voorna-
melijk bekend als schilder van zeegezichten en schepen maar werd ook etser en lithograaf. Jan was een duidelijk volger 
van de klassieke Hollandse school. In allerlei musea in Nederland zijn werken van hem te vinden, met name scheepspor-
tretten en zeegezichten. Hij trouwt Marie Victoire De Veye. De kinderen van het paar krijgen de talenten van hun ouders 
mee, dochter Petronella Elisabeth Schotel (1834-1917) is ook kunstschilderes geworden. In 1850 verlaat hij de dienst in 
Medemblik en vestigt zich voor enkele jaren in Kampen, waarna hij in 1860 naar Düsseldorf, destijds een kunstenaars-
centrum, vertrok. In 1860 verhuist Jan Schotel naar Dresden, waar hij overlijdt.
Hij was een zoon van Johannes Christiaan Schotel (Dordrecht, 11 november 1787 – aldaar, 21 december 1838) een Neder-
lands kunstschilder en van Petronella Elisabeth van Steenbergen. Andere kinderen van hen waren: Christina Petronella 
Schotel, geboren Dordrecht 26 februari 1818, schilderes van stillevens, vooral van bloemen en vruchten, overleden Aar-
denburg, 7 juli 1854 en Gillis Dionysius Jacobus Schotel, predikant in Brabant.
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Van de redactie  

De februari-editie van Gens Nostra bevat een aantal uiteenlopende artikelen. We beginnen met 
een nieuw artikel in de reeks “Op het slechte pad” van Harmen Snel, dat is getiteld “De Brou-
wertjes, met dieven vangt men dieven!” De hoofdrolspelers zijn de kinderen van het echtpaar 
Sicko Brouwer en Helena Willekens. Het echtpaar kon, net als veel andere families in Amsterdam 
aan het eind van de achtt iende eeuw, moeilijk het hoofd boven water houden als gevolg van de 
grote teruggang van de bedrijvigheid in de hoofdstad. De kinderen die in de Jordaan opgroei-
den konden moeilijk werk vinden en de “kleine criminaliteit” leek een mogelijkheid om te overle-
ven. Deel 1 begint met Jan Brouwer, geboren in 1777, die al op 21-jarige leeft ijd werd gearresteerd. 
De levensverhalen van deze kinderen geven een interessant kijkje in het leven van de gewone 
Amsterdammer en in de strenge straff en voor wat wij geringe vergrijpen zouden noemen. 
Eén dochter, Abigael, springt er uit, haar levenswandel en haar relaties met andere “bekende” 
criminelen worden daarom uitvoerig belicht in het volgende deel.

Vervolgens komen twee schippersverhalen aan bod. Het eerste verhaal betreft  voorouders met 
de naam Verdonk, die aangekomen in Leiden vanuit de Zuidelijke Nederlanden, moeilijk werk 
konden vinden en daarom aanmonsterden bij de VOC. Piet Verdonk laat in zijn bijdrage getiteld 
“Vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden in dienst van de VOC”, zien dat er achter het glori-
euze verleden van de VOC veel schrijnend onrecht en ellende schuil gaan.
Het tweede, getiteld: “Twee generaties schippers Prudon”, handelt over binnenschippers waar-
over met behulp van notariële en andere akten veel werd achterhaald. Mario Prudon put hierbij 
uit de uitgebreide familiegeschiedenis van Prudon, waarover hij eerder reeds een boek heeft  
gepubliceerd. Dit schippersverhaal begint met Antonius (Toon) Prudon, op 1 maart 1809 gedoopt 
in Nijmegen. Hij voer vanuit Nijmegen over de Rijn op Rott erdam.

Hiertussenin vindt u een Heraldische kwartierstaat. Het gaat hier om de kwartierstaat van 
“Dr. François Françoisz Boogert, geboren in Delft  op 8 augustus 1733”, deze is ingestuurd door 
Hans Nagtegaal. Het betreft  meer een genealogisch dan een heraldische bijdrage en wordt door 
ons daarom, in overleg met het Heraldisch Tijdschrift , geplaatst in de nieuwe reeks “Heraldische 
Kwartierstaat”. Hans Nagtegaal heeft  inmiddels zo’n 2600 biografi eën geschreven van beroemde 
personen van wie portrett en in musea hangen. Hiervan is deze er één.

Verder komt in de rubriek Digitaal, in het derde artikel van Antonia Veldhuis, het “zoeken op het 
internet naar genealogische informatie” aan bod. Nu zijn de overige provincies, de overige 
algemene websites in Nederland en enige websites uit het buitenland aan de orde. Verder zijn 
aanwezig de rubrieken Tijdschrift en en Nieuws.

Stuurt u gerust uw bijdragen, ook kwartierstaten en artikelen voor de rubriek Digitaal, naar ons 
op. Maar let daarbij goed op de richtlijnen, waaraan uw publicatie moet voldoen. Deze zijn te 
vinden op de webstek van Gens Nostra: www.ngv.nl/wwwGNO

Tot slot wenst de redactie iedereen veel leesplezier met deze uitgave.

Frits van Oostvoorn
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Op het slechte pad

De Brouwertjes. 
Met dieven vangt men dieven! 

In deze aflevering van ‘Op het slechte pad’ gaat het over een familie die anno 1800 al 
heel lang in Amsterdam woonde. Sicko Brouwer, de vader van het gezin dat in dit ar-
tikel aan de orde komt, was bij zijn inschrijving als poorter van Amsterdam in 1792 al 
de vijfde generatie achtereen burger van Amsterdam. Bij deze vijfde generatie sloeg 
de armoede toe, die aan het eind van de achttiende eeuw ook veel anderen in de 
hoofdstad zou treffen. Tijdens de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) stortte de eco-
nomie van de Republiek al in en in de Franse Tijd werd de malaise alleen maar erger. 

HARMEN SNEL 

deel 1

1. Adrianus Brouwer werd na zijn gevangenisstraf ‘losgelaten’ bij Abcoude. Mogelijk gebeurde dat op deze plek. (SAA, Beeldbank)
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De Amsterdamse economie zou tot ongeveer 1850 nodig heb-
ben om er weer een beetje bovenop te komen. Maar voor het 
gezin Brouwer was het toen al te laat. Diverse leden van het 
gezin deden van zich spreken en, in juridische zin, niet op een 
positieve manier.
Sicko Brouwer en zijn echtgenote Helena Willekens zijn geen 
echte hoofdrolspelers in dit verhaal, van hen werd in rechter-
lijke archieven niets gevonden. Sicko’s voorgeslacht kwam 
omstreeks 1630 vanuit Maastricht naar Amsterdam en hij 
was zilversmid van beroep. Zij woonden in de Jordaan, voor-
namelijk in de (Kromme) Tuin- en Bloemstraat. Op 26 juli 1798 
werd hij aangesteld als aansteker der lantaarns, een ambt.1 
Waarschijnlijk liep zijn werk als zilversmid niet goed, zodat hij 
deze bijbaan nodig had.
De kinderen en hun partners vervullen in dit eerste deel de 
hoofdrol. Zonen Jan, Pieter, Adriaan en Hendrik kregen allen 
met Justitie te maken. De jongste zoon Hendrik wordt in 1808 
nog zijdelings genoemd, maar is daarna volledig spoorloos. 
Een verdwijning is niet erg vreemd in de Napoleontische Tijd, 
maar is voor de auteur onbevredigend. Dochters Swaantje 
en Johanna en hun partners kregen veel minder aandacht van 
justitie en zullen zich vermoedelijk niet al te veel ingelaten 
hebben met de vrienden van hun zus en broers.2 Opvallend is 
dat zoon Adriaan zich, naar zijn moeder, ook Adriaan Wilkens 
noemde en daarmee poogde de politie op een dwaalspoor te 
zetten. Die opzet mislukte volledig.3 Dochter Abigael en haar 
partners tenslotte zullen in een volgende aflevering van dit 
blad aan bod komen.

Jan Brouwer (1777-1832)

Op 29 november 1798 werd zoon Jan Brouwer, huistimmerman 
zonder werk, voor de eerste keer gearresteerd. Zijn eveneens 
vastgenomen maat Jan Huijser, een 19-jarige katoendrukkers-
knecht, wilde bij de weduwe Twent aan de Leidsegracht een 
paar floretten handschoenen kopen. Terwijl zij over de toon-
bank hingen liep een derde man met goederen de winkel uit. 
De verkoopster zag het gebeuren, maar reageerde te laat. 
Beide jongemannen kenden die derde persoon natuurlijk niet, 
maar deden voordat de weduwe naar buiten kon gaan de on-
derdeur dicht. Later werd ook de 21-jarige behangseldrukker 
Pieter Havie gevat, maar ook die ontkende natuurlijk daar 
iets mee te maken te hebben. Op 27 december 1798 werden 
de drie heren onder handtasting ontslagen.4

Op 12 juni 1799 werd Frans Fonteijn, een 20-jarige katoendruk-
kersknecht, uit het water gevist. Hij was na een achtervolging 
door nachtwachten in het water gesprongen. Zijn verklaring 
was dat ‘hij niet bij zinnen was geweest’. In zijn drijfnatte kleren 
werd wel een touwtje met een haak met daaraan weerhaakjes 
gevonden. Hij werd ten zeerste verdacht van een inbraak in de 
Gasthuismolensteeg waarbij de inbreker ontsnapt was, maar 
zijn uitkijk wel was gearresteerd. Die uitkijk was Jan Brouwer, 
die zelf verklaarde dat hij na een plezierige avond terugkwam 
uit ‘De Gouden Bal’ in de Halsteeg. Frans Fonteijn kende hij na-
tuurlijk niet en Frans kende hem ook niet. Jan en Frans werden 

respectievelijk op 8 augustus en 22 augustus 1799 onder hand-
tasting ontslagen. Het kon echter niet iedere keer goed gaan!
Op 21 maart 1800 werden zeven jonge verdachten gearres-
teerd. De eerste van de zeven verdachten die gehoord werd 
was Marten Suurkamp, 21 jaar oud, metselaar en woonachtig 
in de Egelantierstraat. Suurkamp bekende meteen door ‘mis-
leiding van de drank’ de afgelopen nacht geassisteerd te heb-
ben bij een inbraak in de Sint Janstraat. Hij verklaarde dat al 
twee dagen eerder het plan was opgevat daar te gaan inbre-
ken, samen met de voortvluchtige Frans Fonteijn en Jan Brou-
wer. Ook waren Piet Brouwer, Suzette Reijmondet, haar twee 
broers Jean en Cypriaan en Willem Kesinger er bij betrokken. 
Hoe vond die inbraak plaats? Suurkamp gaf toe dat hij de lad-
der vasthield, Fonteijn stond op de ladder, Piet Brouwer stond 
met het kleine broertje van Suzette als uitkijk op de hoek, Jean 
Reijmondet was overal en nergens en Jan Brouwer en Willem 
Kesinger stonden op de andere hoek. Jan Brouwer kwam luid 
zingend aanlopen, daarmee het geluid van brekend glas mas-
kerend, waarna Fonteijn het glas indrukte. Jan Brouwer zou 

2. De Kromme Tuinstraat in de Amsterdamse Jordaan. Langere tijd woon-
de de familie Brouwer hier.(SAA, Beeldbank)
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iedereen hebben gepositioneerd en daarna het gestolen goed 
naar het huis van Kesinger hebben gebracht. Onderweg had-
den Fonteijn en Jan Brouwer met een breekijzer nog een kip-
penhok opengebroken en ongeveer vijf kippen gestolen. De 
twee breekijzers die bij Jan Brouwer werden gevonden, waren 
geleverd door Suurkamp, die ook toegaf eerder door een die-
naar van politie te zijn gewaarschuwd wegens looddieverij.
Daarop was het de beurt aan Jan Brouwer, 21 jaar oud, niets 
doende voor de kost. Hij gaf toe met Suzette Reijmondet te 
hebben gewoond in de Herenstraat en dat hij met Fonteijn 
het kippenhok had opengebroken. Niet hij, maar Suurkamp 
en Fonteijn, hadden de kippen de kop afgesneden, met de be-
doeling ze te verkopen of op te eten. Politiedienaren getuig-
den dat ze in de kelder in de Herenstraat vijf kippen hadden 
gevonden, nog warm, en een koekoeksveren hen, reeds koud. 
Hij gaf toe met de anderen betrokken te zijn geweest bij de 
diefstal in de Sint Janstraat en al eerder te zijn gewaarschuwd 
dat de dienders op hem letten. Daarna volgde Willem Jacob 
Kesinger, 15 jaar oud, ook al niet werkende en wonende in de 
Blindemansteeg. Hij ontkende bij de diefstallen aanwezig te 
zijn geweest, integendeel, hij was gewoon thuis. 
Daarop werden Jean Reijmondet en zijn zus Suzette verhoord, 
14 en 18 jaar oud, niets doende en wonende in de bewuste kel-
der in de Herenstraat. Jean ontkende kortweg bij de diefstal 
betrokken te zijn geweest en Suzette wist helemaal nergens 
van, ook niet van de kippen, zij lag die nacht met haar broer-
tjes gewoon te slapen. Pieter Brouwer, 16 jaar en wonende in 
de Kromme Tuinstraat, en Cyprien Reijmondet, 12 jaar oud, 
ontkenden beiden er iets mee te maken te hebben. De laatste 
verklaarde van zijn vaders goed te leven. (Zijn vader zat intus-
sen in de gevangenis).
Drie dagen later getuigden zes politiedienaren dat zij in de 
nachten voorafgaand aan de inbraak bovengenoemde per-
sonen ’s nachts door de stad hadden zien zwerven. Ze zagen 
ze in de nacht van 17 maart een ruit inslaan, signaleerden ze 
de nacht voor de inbraak al in de Sint Janstraat en betrapten 
ze de volgende nacht op heterdaad in dezelfde straat. De vol-
gende ochtend hadden ze alle betrokkenen, behalve Frans 
Fonteijn, in hun woningen gearresteerd. Bij nader onderzoek 
op 22 maart 1800 werden de volgende voorwerpen in de kel-
der in de Herenstraat aangetroffen: een tobbetje met klei, 
drie bossen met in totaal 27 sleutels, een latje met een spijker 
er doorheen en een donderbus.
De volgende dag was Jan Brouwer weer aan de beurt om ver-
hoord te worden. Hij ontkende in de nachten voorafgaand aan 
de inbraak bij Monet in de Vijzelstraat en ook de volgende 
nachten in de Lindenstraat en de Sint Janstraat te zijn ge-
weest. Bij zijn arrestatie waren op hem aangetroffen een por-
tefeuille, wat touw en kindergoed. Het touw gebruikte hij vol-
gens eigen zeggen om zijn hond aan te lijnen en het speelgoed 
bewaarde hij voor Jean Reijmondet. Het tobbetje klei en het 
latje zeiden hem niets, de sleutels waren waarschijnlijk ge-
arriveerd samen met de kist van Daniel Reijmondet, van wie 
waarschijnlijk ook de donderbus was. Nadat bovenstaande 
verklaring van de zes dienders was voorgelezen, bleef hij ont-

kennen al eerder op het dievenpad te zijn geweest. Zijn broer 
Pieter Brouwer kreeg op 9 mei de zelfde vragen voorgelegd 
en ontkende ook alles. Hij beweerde ’s nachts nooit uit te gaan 
en erkende slechts één keer in de Herenstraat geslapen te 
hebben, toen zijn broer ‘op het Hof zat’. Marten Suurkamp, die 
inmiddels de rol van verklikker had aangenomen, zei bij zijn 
volgend verhoor op 12 mei dat Fonteijn hem had verteld afge-
lopen winter met Jean Reijmondet en Kesinger een diefstal 
te hebben gepleegd in Haarlem. Ook daar was sprake van een 
gebroken ruit en er was trijp of mousseline gestolen. Fonteijn 
had hem ook verteld dat Jean Reijmondet, die een deel van de 
buit onder zijn jas verborg, dat had laten vallen in het bijzijn 
van een vreemde en bij het oprapen net deed of hij zijn veter 
strikte. Suurkamp ontkende echter de voorgaande nachten 
met zijn vrienden op pad te zijn geweest. 
Alle beklaagden werden op 13 mei nogmaals gewezen op de 
verklaring van de dienaren van politie en op 9 juni geconfron-
teerd met de bewoner van het huis in de Sint Janstraat. Op 11 
juni volgde de getuigenis van Geertruij Proost, wonende aan 
de Egelantiersgracht, echtgenote van de al drie jaar bedlege-
rige Pieter de Haan. Zij had op de bewuste morgen haar kip-
penhok opengebroken gevonden en al haar acht kippen waren 
verdwenen. Zij vond één kop in het hok en één in de Egelan-
tierstraat. De vijf door de dienders in de Herenstraat aange-
troffen kippen herkende zij als haar eigendom en werden bij 
haar terugbezorgd.5

Pas in september 1800, ze zaten al een half jaar in voorar-
rest, kreeg deze zaak voor de verdachten een vervolg. Op 5 
september 1800 werden alle verdachten geconfronteerd met 
Abel Goud, lantarenopstekers-noodhulp, die een verklaring 
afgaf van een op de Bierkaai gestolen ladder. Twee weken la-
ter ontkenden Pieter Brouwer en Kesinger iets van de ladder, 
de klei en de hoepelstok met spijker te weten. Maar dan gaat 
het snel. Bij het verhoor van Cypriaan Reijmondet op 22 sep-
tember 1800 ontkende hij eerst nog aanwezig te zijn geweest 
bij de inbraak, hij lag namelijk te slapen in de Herenstraat. De 
bij dit verhoor aanwezige Suurkamp zei toen dat Cypriaan de 
eerdere nachten niet wilde meegaan, maar de laatste nacht 
werd overgehaald door Frans Fonteijn met de opmerking ‘als 
gij medegaat, dan kunt gij met de Paasch een nieuw pak klede-
ren krijgen’. Cypriaan gaf dit toe en bezweek onder de druk. Hij 
bekende dat hij op de uitkijk stond en vertelde wie er allemaal 
bij waren.
Meteen daarop werden Jean Reijmondet, Kesinger en Pieter 
Brouwer uit hun cellen gehaald. Jean Reijmondet bekende nu 
ook dat hij op de uitkijk stond en wist van de klei en de hoe-
pelstok, en ook Kesinger bekende zijn rol in de inbraak. Jan 
Brouwer bleef echter alles ontkennen, ook dat hij het lied ‘Der 
vrouwen plicht is steeds te waaken’ had gezongen om het ge-
luid van brekend glas te maskeren. En dat ondanks de verkla-
ring van de cipier van de Boeien dat deze ’s morgens gehoord 
had dat Jan Brouwer tegen Jean Reijmondet had geroepen 
‘Lou smoesen, Wimpje bekent ook niet, we zijn drie tegen drie’.6

Op 26 september werd Suzette Reijmondet weer verhoord. 
Haar werd gevraagd of zij in de nachten voor de inbraak niet 
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had gewaarschuwd voor verraad. Zij ontkende, ondanks de 
verklaring van Suurkamp dat zij dat wel gedaan had, aangezien 
in de nacht voor de inbraak in het huis tegenover hun kelder in 
de Herenstraat een deur had gekraakt. Zij ontkende een me-
destandster te zijn van dieven en huisbrekers. In de maand ok-
tober werd de zaak verder afgerond. Met een verklikker, drie 
bekentenissen en de ontkennende broers Brouwer, werden 
de laatste getuigenissen opgenomen en de details ingevuld. 
Cypri aan gaf op 8 oktober zelfs aan dat als hij veroordeeld zou 
worden, hij gratie zou vragen. Hij was immers verleid?
Op 13 oktober 1800 was het voor de meeste verdachten de 
dag van de waarheid. De aanklager sprak de eisen uit en de 
vonnissen werden uitgesproken. Marten Suurkamp en Jan 
Brouwer werden veroordeeld tot geseling en brandmerken op 
het schavot, 20 jaar opsluiting in het Rasphuis, gevolgd door 
20 jaar verbanning. Kesinger moest een tijdje staan op het 
schavot met een briefje op zijn borst, om daarna 20 jaar opge-
sloten te worden in het Rasphuis. Dit alles eveneens gevolgd 
door 20 jaar verbanning. Jean Reijmondet zou worden gege-
seld op de bok, gevolgd door 12 jaar Werkhuis en zijn broertje 
Cypriaan kreeg 6 jaar Werkhuis. Suzette Reijmondet werd na 
een laatste verhoor op 6 november onder handtasting ontsla-
gen. Op 13 november werd Pieter Brouwer, die tot het laatste 
moment alles ontkend had, veroordeeld tot tentoonstelling 
op het schavot, 20 jaar Rasphuis en 20 jaar verbanning.7

Jan Brouwer kwam vrij op 6 februari 1808 en kon aan zijn 20 
jaar banstraf beginnen. Hij zou die verbanning echter niet 

lang in vrijheid doorbrengen. Begin mei 1808 werd hij met zijn 
broer Adrianus gearresteerd in Rotterdam. Zwaar onder ver-
denking van zakkenrollerij en dieverij. Het ging om horloges, 
knipbeugeltjes, een snuifdoos en gestolen kleding. Het feit 
dat hij pas was vrijgekomen zal niet in zijn voordeel hebben 
gepleit.
Op 17 augustus 1808 werd Jan Brouwer veroordeeld tot gese-
ling, brandmerken, 25 jaar opsluiting en 25 jaar verbanning uit 
Holland.8 Wanneer hij vrij kwam is onduidelijk, waarschijnlijk 
ergens rond 1816/1817. Zijn verbanning zal ook opgeheven zijn, 
want in september 1820 geeft hij in Amsterdam de geboorte 
van zijn kind aan. Zijn beroep is echter wel heel opvallend 
voor iemand die twee keer gegeseld en gebrandmerkt was, 
daarnaast 20 en 25 jaar gevangenisstraf had gekregen en 
evenzoveel jaren verbannen was. In 1820 was Jan Brouwer van 
beroep dienaar van politie! Daarna kan ik, afgezien van een 
huwelijk in 1826 en zijn dood in 1832 niets meer over hem vin-
den. Was aanstellen als politiedienaar een geslaagde poging 
van de overheid tot ‘kaltstellen’?

Pieter Brouwer (1783-1832)

Gijsbert Knip, pas 15 jaar oud, werd op 11 juli 1799 op heterdaad 
betrapt bij het stelen van zilver uit een kast in het huis van een 
zilversmid aan de Nieuwendijk. Twee andere jongens ontkwa-
men. Gijsbert vertelde het gerecht dat hij enkele weken eer-
der was verleid door een paar jongens om te gaan stelen. Die 

3. Het Amsterdamse Rasphuis, waar de Brouwertjes geregeld te gast waren. (SAA, Beeldbank)
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jongens waren Jan van Wilpe, Pieter Brouwer, Manus de Lap, 
Jean Reijmondet en ene Boudewijn. Hij bekende met hen in 
diverse samenstellingen inbraken te hebben gepleegd. Pie-
ter Brouwer, 15 jaar, en Jan van Wilpe, 12 jaar oud, waren de 
twee ontsnapte jongens en zij werden snel opgepakt. Zij be-
kenden wel in de winkel te zijn geweest, maar niet om iets te 
stelen. Voor Gijsbert Knip lag de zaak duidelijk. Hij werd op 
31 juli 1799 veroordeeld tot 12 jaar verblijf in het Werkhuis.9 
Pieter en Jan van Wilpe werden op 28 november 1799 onder 
handtasting ontslagen.10

Hoe Pieter in 1800 betrokken raakte bij en welke rol hij 
speelde bij de inbraak in de Sint Janstraat kunt u lezen bij de 
carrière van zijn broer Jan. De twintig jaar opsluiting in het 
Rasphuis zat hij, net als zijn medeplichtigen, niet uit. Pieter 
Brouwer kwam vrij op 17 december 1808, maar moest na zijn 
vrijlating natuurlijk wel de stad verlaten. Op 23 januari 1811 
werd hij echter opnieuw in Amsterdam gearresteerd. Hij 
woonde in de Valkensteeg bij de Nieuwendijk en was, volgens 
eigen zeggen, te ziek om te werken en vroeg om vergiffenis. 
De magistraten waren echter onvermurwbaar en veroor-
deelden hem tot drie jaar Rasphuis en het uitzitten van de 
rest (17 jaar) van zijn ban.11 Ergens na 1813 werd door Z.M de 
Koning, zoals een rechter het later mooi formuleerde, ‘de re-
missie van bannissement geobtineerd’. 
Zijn verbanning was dus opgeheven en hij kon terugkeren 
naar Amsterdam. Hij ging terug naar de Valkensteeg en 
knoopte een relatie aan met de aldaar wonende Naatje 
Kamphuijzen, een tapster en houdster van publieke vrou-
wen. Hij assisteerde haar bij de uitoefening van haar werk 
en stond zelf ook als tapper en houder van publieke vrouwen 
bekend. 
Op 7 april 1821 waarschuwde Naatje Kamphuijzen echter de 
nachtwachten dat zij niet zeker was van haar leven. Pieter 
Brouwer maakte amok en toen de nachtwachten arriveerden 
waren de prostituees het huis al uitgevlucht. Op straat be-
gon Pieter direct te vechten met de twee opgeroepen nacht-
wachten. Achteraf gaf hij als verklaring dat hij niet wist dat 
het nachtwachten waren. Op 17 april 1821 werd hij vrijgespro-
ken voor mishandeling van de twee heren. Ook al hadden die 
verklaard dat Pieter bekend stond als een notoire onruststo-
ker en vechtersbaas.12

Binnen een half jaar was het weer raak. Pieter zat op 25 sep-
tember 1821 met zijn vriend Johannes Vismer in het bordeel 
van Jansje Wolbers in de Nieuwebrugsteeg lekker aan de je-
never. De uitbaatster vreesde dat de heren niet gingen be-
talen en waarschuwde de nachtwachten. Volmer betaalde 
alleen zijn laatste vertering en liep de tent uit. Brouwer wilde 
helemaal niet betalen en zei tegen de nachtwachten dat ‘hij 
om hun niets gaf, alzoo hij zelve tot de policie behoorde’. Hij 
verzette zich heftig bij zijn arrestatie en verwondde daarbij 
een nachtwacht. Volmer was inmiddels teruggekomen met 
ene Klepper die zijn vertering van 36 stuivers betaalde. Die 
laatste actie leverde Volmer op 31 oktober vrijspraak op.13 
Pieter werd op die dag doorverwezen naar het Hoogge-
rechtshof, dat hem op 18 januari 1822 eveneens vrij sprak.14 

Op 17 oktober 1822 zat hij in de kroeg van Somermeijer, eiste 
bij de bardame Jansje Brandligt een borrel, en begon te vloe-
ken en Jansje voor hoer uit te schelden. Toen zij daar wat van 
zei stompte Pieter haar op de borst zodat zij achterover over 
de toonbank viel. Op 8 november eiste de rechter twee jaar 
gevangenisstraf en ƒ94,50 boete. Dat vond Pieter te gortig 
en hij ging in appèl. Het hooggerechtshof bracht op 31 de-
cember 1822 de straf terug tot 1 maand gevangenis.15

Pieter verhuisde naar de Mosterdpotsteeg waar zijn ‘bijzit’ 
Naatje Kamphuijzen in 1828 overleed, waarna hij een woning 
betrok in de Hazenstraat. Hij overleed in 1832 aan de cholera, 
in de eerste epidemie die ons land trof, in het cholera-hos-
pitaal in het voormalige Lutherse Diaconie Weeshuis aan de 
Lauriergracht.

Adriaan (Adrianus) Brouwer (1785-1827)

Adrianus, sinds een jaar werkeloos en wonende in de Vin-
kenstraat, werd op 9 december 1803 van de straat geplukt. 
Waarom is onduidelijk, hij deed niets verkeerd. Maar er werd 
wel een gouden horloge met sleuteltje en dito ketting op hem 
aangetroffen. Hij verklaarde dat horloge vijf weken eerder 
met sleuteltje voor 34 gulden van een Jood te hebben ge-
kocht. De ketting had hij er los bij gekocht. Het geld voor het 
horloge had hij gespaard, zijn ouders en zus Mie konden dat 
bewijzen. Bij het verhoor ging het er vooral om of hij de dag 
ervoor via Haarlem uit Den Haag naar Amsterdam was terug-
gekomen. Adrianus ontkende in Den Haag te zijn geweest. 
Een paar dagen later kwam echter de in Den Haag wonende 
bestolene naar Amsterdam en herkende zijn horloge dat op 
5 december was gerold. Op de vraag waar Adrianus op 5 de-
cember was, antwoordde hij: in de kroeg van Steven Krijten-
berg in de Pijlsteeg. Hij had daar nog gesproken met Co Mast 
en Koo de kaarsenmaker. Co Mast en Krijtenberg konden zich 
zijn aanwezigheid die avond echter niet herinneren. Met an-
dere woorden: zij wilden hem niet dekken.
Ondanks alle bewijzen tegen Adrianus, verklaarde hij dat hij-
het op 5 december gestolen horloge al vijf weken in bezit had, 
werd hij op 23 februari 1804 onder handtasting ontslagen.16 
De toon was echter gezet. Hij was beslist niet zomaar opge-
pakt, men moet hem al als verdacht hebben beschouwd.
In mei 1808 werd Adrianus met zijn broer Jan en Hendrik 
Volkers in Rotterdam gearresteerd. Als de Rotterdamse 
Hoofdofficier om inlichtingen verzoekt bij zijn Amsterdamse 
collega is het oordeel niet mals. Op de maandag voor 9 mei 
1808 werden bij de algehele illuminatie in Amsterdam twee 
gouden horloges en een zilveren knipbeugeltje gestolen. De 
broers Brouwer stonden in Amsterdam als de meest verdach-
te kandidaten voor deze zakkenrollerij te boek. Hoewel broer 
Jan als hoofddader wordt gezien, is het oordeel in Rotterdam 
ook niet mals als het gaat over Adrianus. Op 17 augustus 1808 
werd hij veroordeeld tot geseling, 12 jaar confinement en 25 
jaar verbanning. Eind 1813 is hij al weer vrij en wordt gear-
resteerd in Amsterdam. Begin 1814 wordt er druk gecorres-
pondeerd tussen de Amsterdamse Directeur van Politie, zijn 
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Commissaris van het Derde Kanton en de Procureur-Gene-
raal. De Amsterdamse Directeur van Politie wilde absoluut 
van Adrianus af, want hij ‘staat als zeer gevaarlijk suijet be-
kend’. Op 12 april 1814 werd Adrianus bij Abcoude ‘losgelaten’.17 
Hoe er door de overheid naar banstraff en gekeken werd, 
wordt wel duidelijk als Adrianus in 1816 in Amsterdam wordt 
opgepakt. Op 21 maart van dat jaar werd hij op heterdaad 
betrapt op zakkenrollerij in de katholieke kerk ‘de Krijtberg’ 
aan de Singel. Pieter Kuppers zag dat zijn horloge uit zijn zak 
werd gehaald en de weduwe Ham zag en voelde dat het be-
wuste horloge uit de hand van de dief op haar voet viel. Bewijs 
rond. Brouwer werd veroordeeld op 23 april 1816 tot vijf jaar 
gevangenisstraf, over de ban werd niet gesproken.18 Met een 
jaar ‘vrijstelling’ kwam Adrianus vrij in 1820 en stapte meteen 
in zijn volgende avontuur.
Eind 1820 werd Adrianus, die opgaf Adrianus Wilkes te he-
ten, in Den Haag gearresteerd in het gezelschap van Albert 
Houtslag. Beiden werden verdacht zich als zakkenrollers in 
de Hofstad op te houden. Houtslag moest wegens gebrek 
aan bewijs worden vrijgelaten maar op 29 januari 1821 werd 
Adrianus wegens overtreding van zijn ban tot drie jaar gevan-
genisstraf veroordeeld.19 Adrianus was nog niet zo lang terug 
in Amsterdam toen het weer mis ging. Op 5 april 1824 werd 
hij gearresteerd in de Westerkerk. Christoff el Bergman en 
zijn echtgenote Johanna Nieman zagen dat Adrianus zijn hand 
in de jaszak van een juff rouw stak waarna Bergman hem had 
weggeduwd. De verdachte ontkende natuurlijk met als argu-

ment dat hij zich in die kerk bevond omdat hij als correspon-
dent van de politie op zoek was naar twee personen die zich 
daar moesten bevinden. De rechter sprak Adrianus op 28 april 
1824 vrij, hij was immers nog niet tot de daadwerkelijke dief-
stal overgegaan.20

Conclusie

In het gezin van Sicko Brouwer en zijn echtgenote ging een 
hoop mis. Zonen Jan en Pieter kwamen in hun jonge jaren in 
het criminele circuit terecht, al snel gevolgd door hun zus Abi-
gael met minstens twee ‘foute’ partners. Dochter Johanna zat 
zes maanden in het Spinhuis wegens hoererij en trouwde met 
het broertje van een veroordeelde. Haar echtgenoot werd in 
1812 vrijgesproken voor zakkenrollerij en verzet tegen agen-
ten van politie bij zijn arrestatie.21 
De echtgenoot van dochter Helena werd in hetzelfde jaar 
vrijgesproken van diefstal van een theestoof, maar stond al 
eerder als dief bekend.22 Ook de jongere broers Adrianus en 
Hendrik deden op het criminele vlak van zich spreken. Jan en 
vooral Adrianus Brouwer waren zakkenrollers. Dat betekent 
dat zij in wisselende samenstelling in verschillende steden 
opereerden. Een enkele keer werd men dan opgepakt. Maar 
hoe vaak zal het niet goed gegaan en de buit verdeeld zijn? 
Meest opvallend is echter dat zoon Jan dienaar van politie 
werd. Dat de jongere broers Pieter en Adrianus Brouwer ook 
opgaven, na arrestatie, dat zij als informant voor de Amster-
damse politie werkten, was waarschijnlijk gelogen. Maar zo 
vreemd was werken voor de politie in dit milieu natuurlijk ook 
weer niet. De broers Brouwer kenden na hun jarenlange ver-
blijf in het Rasphuis natuurlijk iedereen die er wat toe deed 
binnen het milieu. Met dieven vangt men immers dieven!23 Op-
merkelijk is dat een leven in de Jordaan anno 1800 – tot nu toe 
oninteressant voor historici en genealogen - bij nadere be-
schouwing en archiefonderzoek, toch veel interessante infor-
matie levert over het leven van een arme Jordanese familie.
In de slotafl evering van ‘De Brouwertjes’ gaat het maar om 
één kind van het echtpaar Sicko Brouwer en Helena Wille-
kens, dochter Abigael. Zij en haar partners speelden een wel 
heel bijzondere rol in het Brouwer-netwerk.

Verkorte Genealogie Brouwer:

Gebruikte afk ortingen voor kerken en kerkhoven: EL Evange-
lisch Luthers, KKH Karthuizer kerkhof, NK Nieuwe Kerk, NoK 
Noorderkerk, NZK Nieuwezijds kapel, WK Westerkerk, WKH 
Wester kerkhof, ZK Zuiderkerk

I.  Sicko Brouwer, gedoopt Amsterdam (NK) 2 september 
1744, zilversmid (1792), lantaarnopsteker, zilversmids-
knecht, overleden Amsterdam 6 maart 1814, zoon van 
Sicko Brouwer en Jacoba de Jong, trouwt Helena Wil(le)
kens, gedoopt Amsterdam (WK) 10 november 1748, over-
leden Amsterdam 16 januari 1821, dochter van Samuel Wil-
kens en Johanna Simons.24

4. Het Damrak met in het midden de Valkensteeg. Hier woonde Pieter 
Brouwer met zijn ‘bijzit’ Naatje Kamphuijzen. (SAA, Beeldbank)
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Uit dit huwelijk:
1.  Swaantje, volgt IIa.
2.  Samuel, gedoopt Amsterdam (WK) 31 maart 1771, be-

graven Amsterdam (WKH) 21 april 1771.25

3.  Abigael, gedoopt Amsterdam (WK) 19 april 1772, volgt 
in de volgende aflevering van Gens Nostra.

4.  Jacoba, gedoopt Amsterdam (NK) 14 augustus 1774
5.  Johanna, gedoopt Amsterdam (WK) 3 november 1776, 

jong overleden.26

6.  Jan, volgt IIb.
7.  Johanna (Naatje) Brouwer, gedoopt Amsterdam (WK) 

7 januari 1781, overleden Amsterdam 3 februari 1857, 
trouwt Amsterdam 4 december 1803 Andries Knip, ge-
doopt Amsterdam (el) 15 maart 1778, kleermakersbaas 
(1814), pandjeshuishouder (1834), overleden Amster-
dam 2 maart 1841, zoon van Christiaan Knip en Geesje 
Broens. Uit dit huwelijk geen kinderen.

8.  Pieter Brouwer, gedoopt Amsterdam (WK) 8 juni 1783, 
kuipersknecht (1799), tapper en houder van publie-
ke vrouwen (1821), schildersknecht (1832), overleden 
Amsterdam 17 september 1832, hij had een relatie 
met Anna Margereta (Naatje) Kamphuijzen, gedoopt 
Amsterdam (rk De Duif) 25 september 1788, tapster, 
houdster van publieke vrouwen, overleden Amster-
dam 28 februari 1828, dochter van Pieter Kamphuijzen 
en Anna Maria Rib(er)ing. Uit deze relatie zijn geen kin-
deren bekend.

9.  Adriaan (Adrianus, Arie) Brouwer, gedoopt Amster-
dam (NoK) 18 september 1785, lijstenmaker, kramer 
van galanterieën (1820), uitdrager (1824), overleden 
Amsterdam 7 januari 1827, hij had een relatie met 
Sophia Tibes, overleden na 1827, dochter van Jan 
Baptist Tiebes en Catharina Jeanette.27 Geen nage-
slacht bekend.

10.  Helena, volgt IIc.
11.  Hendrik Dirk Marinus Brouwer, gedoopt Amsterdam 

(WK) 23 januari 1791, overleden na 1808.

IIa. Swaantje Brouwer, geboren Haarlem circa 1768, schoon-
maakster (1824), overleden Amsterdam 16 oktober 
1834, trouwt Amsterdam 24 augustus 1800 Johannes 
Georg Gotze, gedoopt Amsterdam (EL) 24 januari 1773, 
winkelknecht, overleden Amsterdam 22 september 
1814, zoon van Everhard Rudolph Gotze en Catharina 
Engel Bremer.

Uit dit huwelijk, beiden gedoopt Amsterdam (hersteld 
evangelisch luthers):

1.  Eberhard Rudolph Gotze, geboren/gedoopt 19/21 
augustus 1801, schilder(sknecht), overleden Amster-
dam 13 mei 1834, trouwt Amsterdam 11 augustus 1824 
Betje Branderhorst, geboren/gedoopt Amsterdam 
(OK) 20/23 oktober 1801, overleden Amsterdam 12 mei 
1857, dochter van Harmanus Branderhorst en Maria 
Maarland. Hieruit nageslacht.

2.  Jacobus, geboren/gedoopt 14/18 juni 1806, begraven 
Amsterdam (KKH) 25 september 1809.

IIb. Jan Brouwer, gedoopt Amsterdam (WK) 7 december 1777, 
huistimmerman (1798), dienaar van politie (1820), over-
leden Amsterdam 22 april 1832,28 trouwt Amsterdam 
18 oktober 1826 Anna Margaretha Gluijsteen, geboren/
gedoopt Amsterdam (EL) 27/31 augustus 1795, overleden 
Amsterdam 6 mei 1861, dochter van Dirk Gluijsteen en 
Willemina Agneta Wildeman.

Uit dit huwelijk:
1.  Helena Wilhelmina, geboren Amsterdam 26 septem-

ber 1820, naaister, overleden Amsterdam 30 augus-
tus 1864, trouwt Amsterdam 20 mei 1846 Gottfried 
Rucksrath, geboren Strenznaundorf (D) 5 mei 1816, 
kleermaker, overl. Wormen (gemeente Apeldoorn) 7 ja-
nuari 1890, zoon van Andreas Rucksrath en Catharina 
Bonnepoin. Uit dit huwelijk nageslacht. Hij hertrouwt 
Amsterdam 8 november 1865 Aurelia Elisabeth Luise 
Damm.

IIc. Helena Brouwer, gedoopt Amsterdam (WK) 3 februari 
1788, overleden Amsterdam 19 augustus 1853, trouwt 
Amsterdam 16 oktober 1808 Johannes (Jan) Casparus 
Martius, gedoopt Amsterdam (ZK) 12 april 1786, kasten-
makersknecht, militair (1814), overleden Amsterdam 8 fe-
bruari 1830, zoon van Johan George Martius en Hendrina 
Meijrink.29

Uit dit huwelijk:
1.  Jan George, geboren/gedoopt Amsterdam (NZK) 13/15 

januari 1809, begraven Amsterdam (KKH) 18 novem-
ber 1810.

2.  Helena Martius, geboren/gedoopt Amsterdam (OK) 
12/21 juni 1811, overleden Amsterdam 1 maart 1873, 
trouwt Amsterdam 11 augustus 1841 Oene Hijmans, 
geboren Amsterdam 13 november 1818, zeeman, sjou-
wer, werkman, waagdrager, overleden Amsterdam 9 
juni 1878, zoon van Sara Oenes Hijmans. Hieruit nage-
slacht. Hij hertrouwt Amsterdam 31 december 1873 
Wilhelmina Katrina van Bentem.

3.  Johanna, geboren Amsterdam 16 juni 1814, overleden 
Amsterdam 9 augustus 1815.

4.  Anna, geboren Amsterdam 14 oktober 1816, overleden 
Amsterdam 18 oktober 1816.

5.  Johannes Casparus, geboren Amsterdam 17 maart 
1821.30

6.  Pieter Martius, geboren Amsterdam 6 oktober 1817, 
baardscheerder, aanspreker, overleden Amsterdam 
22 december 1882, trouwt Amsterdam 5 oktober 1842 
Alida Heerenbrood, geboren Amsterdam 6 juni 1813, 
overleden Amsterdam 8 februari 1882, dochter van 
Wernar Heerenbrood en Anna Horstman. Uit dit huwe-
lijk nageslacht.
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7.  George, geboren Amsterdam 22 september 1823, 
overleden Amsterdam 20 april 1824.

8.  Johanna Martius, geboren Amsterdam 2 juli 1826, 
overleden Amsterdam 21 mei 1900, trouwt (1) Amster-
dam 21 maart 1855 Andreas (Andries) Vonhoff, gebo-
ren Amsterdam 27 juni 1819, korendrager, overleden 
Amsterdam 27 januari 1865, zoon van Fredrik Vonhoff 
en Maria Bijl; trouwt (2) Amsterdam 15 juni 1870 Jo-
hannes Georg Gotze, geboren Amsterdam 10 oktober 
1824, letterzetter, overleden na 1900, weduwnaar van 
Maria Zwart, zoon van IIa1. Uit het eerste huwelijk na-
geslacht.

Noten
1 SAA, arch. 5073, inv. nr. 95, p. 104.
2 Johanna werd op 10 april 1804 veroordeeld tot 6 maanden Spinhuis wegens 

brutaliteiten en hoererij, maar bij het beschrijven van dit gezin blijft dat een 
‘wel heel klein uitstapje’. Voor de partners van beide zussen zie de conclusie.

3 Deze familiegeschiedenis is als gevolg van een grote hoeveelheid beschikbaar 
historisch archiefmateriaal van alle procesgangen van de kinderen Brouwer 
en hun partners lang geworden. Dit ondanks het weglaten van veel details 
uit het persoonlijk leven van de Brouwertjes en hun partners en dat ik me 
voornamelijk beperk tot gebeurtenissen in Amsterdam. Ik ben er van overtuigd 
dat tussen 1800 en 1820 de Brouwertjes ook buiten Amsterdam actief zijn 
geweest. Wellicht herkent iemand zo’n geval.

4 SAA, arch. 5061, inv. nr. 483, p. 260 tot p. 349.
5 Opvallend detail is dat het hier de ouders betreft van Klaske de Haan, de in 

1791 overleden echtgenote van Jean Anthoine Beaux, de oudste broer van de 
stiefmoeder van de Reijmondets. Het lijkt mij logisch dat de Reijmondets 
de anderen opmerkzaam hebben gemaakt op het goed gevulde kippenhok. 
Misschien was het zelfs wel een verlate wraakactie, aangezien Jean Anthoine 
Beaux in 1798 tegen hun vader had getuigd.

6 ‘Lou smoesen’ is Jiddisch en betekent ‘niet praten’.
7 SAA, arch. 5061, inv. nr. 488, p. 203 tot inv. nr. 490, p. 461.
8 Stadsarchief Rotterdam, toegang 15, inv. nr. 264, Met dank aan Els Schröder te 

Rotterdam voor het opzoeken.
9 De verklaring die Gijsbert Knip (1784-1834) aflegde tegen Pieter Brouwer 

belette Gijsberts broer Andries Knip niet een relatie en huwelijk aan te gaan 
met Pieter’s zus Johanna. Gijsbert Knip kwam in 1803 vrij en werd op 2 juli 1804 
opnieuw veroordeeld wegens inbraken. Ditmaal luidde het vonnis tentoonstel-
ling, geseling en brandmerking op het schavot met de strop om de hals, 30 jaar 
opsluiting in het Rasphuis gevolgd door eeuwige verbanning uit Holland.

10 SAA, arch. 5061, inv. nr. 485, p. 392 tot inv. nr. 486, p. 499.
11 SAA, arch. 5061, inv. nr. 531, p. 119.
12 SAA, arch. 5074, inv. nr. 314, bijlagen
13 Johannes Vismer was in 1810 veroordeeld tot 4 jaar Rasphuis wegens ver-

scheidene diefstallen en in 1816 tot 5 jaar gevangenisstraf en 100 gulden boete 
wegens bedrog.

14 SAA, arch. 5074, inv. nr. 142.
15 SAA, arch. 5074, inv. nr. 144.
16 SAA, arch. 5061, inv. nr. 500, p. 481 tot inv. nr. 501, p. 224.
17 SAA, arch. 5225, inv. nr. 141, zie uitgaande brieven van 25 januari, 9 maart en 16 

maart 1814.
18 SAA, arch. 5074, inv. nr. 284.
19 Zie Op het slechte pad. Albert Houtslag, ‘een voornaam zakkenroller’, in Gens 

Nostra 69 (2014) 5, p. 145.
20 SAA, arch. 5074, inv. nr. 147.
21 SAA, arch. 5074, inv. nr. 258.
22 SAA, arch. 5074, inv. nr. 260.
23 Op 14 mei 1814 schreef de Amsterdamse Directeur van Politie aan de Procu-

reur-Generaal dat de inbraak van de afgelopen nacht bij Lurasco aan de Nieu-
wendijk door de ‘secrete correspondenten’ direct was opgelost en de daders 
waren gearresteerd. Hij viste bij de Procureur naar een extra beloning voor zijn 
geheime informanten en noemde hen in zijn brief ‘voor deze stad onmisbare 
personen’.

24 Het huwelijk van Sicko Brouwer en Helena Willekens kon ik in Amsterdam niet 
vinden. Oudste dochter Swaantje gaf op in Haarlem geboren te zijn, maar in die 
stad vond ik noch haar doop, noch het huwelijk van haar ouders.

25 Bij zijn begraafinschrijving werd hij geregistreerd als Samuel, kind van Samuel 
Brouwer uit de Tweede Bloemdwarsstraat. De voornaam van de vader klopt 
niet, maar er was geen andere Samuel Brouwer die hiervoor in aanmerking 
komt.

26 Ondanks verwoede pogingen heb ik het overlijden van Johanna en Jacoba Brou-
wer niet gevonden in de Amsterdamse begraafregisters. Van Jacoba kan ik nog 
vermoeden dat zij ergens anders haar leven heeft voortgezet, maar Johanna 
lijkt toch echt vanwege een latere Johanna in dit gezin jong te zijn overleden.

27 Hoewel bij het overlijden van Adriaan werd opgegeven dat hij gehuwd was met 
Sophia Tibes werd dat huwelijk niet gevonden. Ook de doop van Sophia Tibes/
Tiebes werd niet gevonden in Amsterdam. Sophia liet echter op 6 oktober 
1809 een kind Geertruda dopen in RK kerk de Krijtberg, met als vader Willem 
Roos, waarbij een Geertruda Tibes meter was. Geertruda is wel te vinden en 
haar ouders ook. Haar vader was een filius illegitimus van N.N. Tibes en Made-
laine Cabareaux, haar moeder was de dochter van de Corsicaanse Franciscus 
Genette en de Amsterdamse Joanna van Lier.

28  Jan Brouwer was aan het eind van zijn leven erg ziek. Waaraan hij leed is niet 
bekend, maar hij werd op 23 november 1831 ingebracht in het Binnen Gasthuis. 
Hij overleed daar vijf maanden later en werd begraven op het Sint Antonis 
kerkhof.

29 Het gezin Martius werd vanaf 1819 door de stedelijke Huiszittenhuizen be-
deeld. Hij had last van een benauwde borst en toevallen en zij had zenuwtoeval-
len en een verzakte baarmoeder. 

30 Van Johannes Casparus Martius jr. vond ik geen overlijden. In de militieregis-
ters vond ik van hem geen vermelding. Logischerwijze is hij dus voor 1840 over-
leden. Bij de inschrijving van zijn ouders bij de Huiszittenhuizen staat achter 
Johannes Casparus’ naam ‘op zee’. Onduidelijk is wanneer deze aantekening is 
gemaakt.

5. Marechaussee-uniform in de periode 1814-1844. (Breda, Archief Kon. 
marechaussee)
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PIET VERDONK

Vluchtelingen uit de Zuidelijke 
Nederlanden in dienst van de VOC

In de negen grote steden van de gewesten Holland en Zeeland bestond in de pe-
riode van 1572 tot 1630 ongeveer 42% van het aantal bewoners uit vluchtelingen 
(immigranten) uit de Zuidelijke Nederlanden. In Leiden bedroeg dit aantal zelfs 
67%.1 Voor zoveel mensen was in Leiden moeilijk een bestaansgrond te vinden. 
Deze situatie gaf aanleiding tot spanningen welke in het onderstaande hekeldicht 
tot uitdrukking worden gebracht. Velen vertrokken dan ook naar elders. Eén van 
die vertrekkers volgen wij in dit artikel waarbij we tevens kennismaken met de 
“slaafse” werkomstandigheden in de VOC.

1. Petrus Plancius instrueert aankomende stuurlieden van de Oostindische Compagnie te Amsterdam. (Universiteitsbibliotheek, Amsterdam)
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“De botte Hollander haelt de Bot uyt de zee,
De vette botter melckt hy van het grove vee;
Dan ghy alderbotst, die voor bot den Hollander schelt,
Waerom gheeft ghy hem voor bot en botter cooren en ghelt?”2 

Met Jan van Riebeek naar Kaap de Goede Hoop

Op 14 december 1651 vertrokken uit Amsterdam de schepen: 
“De Goede Hoop”, “De Reijger” en “De Drommedaris”. “De Drom-
medaris” was een schip van 560 ton en van het type jacht. Bij 
vertrek van de rede van Texel op 24 december 1651 bevonden 
zich 76 opvarenden aan boord waaronder Jan van Riebeek en 
Jan Verdonck alias Jan van Leyden. Op 6 april 1652 vestigde Jan 
van Riebeek zich te Kaapstad en richtte aldaar een ververs-
ingspost in voor de V.O.C. Er werd door Jan van Riebeek een 
dagboek bijgehouden dat ik in Pretoria mocht raadpleegden. 
Uit het dagboek bleek, dat het aldaar hard werken was onder 
moeilijke omstandigheden. De leef- en werkomstandigheden 
waren van dien aard dat in de nacht van 24 op 25 juli 1652 vier 
mannen deserteerden en daar was Jan Verdonck ook bij.
Hij wordt hierbij aangeduid als: Jan Jansz van Leiden anders 
genaamd Jan Verdonck, soldaat.

Dit avontuur liep niet goed af want de vier deserteurs kwamen 
op “hangende pootjes” terug. Wij lazen daarover: “Hulle wou 
na Musambiek gaan om daar met een Portugese skip terug 
te keer. Jan Verdonck nam de schuld op zich. Hij se o.a. dat hij 
gedroom het van ‘n goue berg”. Hoe het met Jan, de initiatief-
nemer van deze desertie, in zijn latere leven is vergaan is ons 
helaas nog niet bekend geworden. In een op 10 oktober 1652 
op fort de Goede Hoop uitgesproken sententie lezen wij de 
namen over de vier deserteurs, Jan Planx van Mechelen, bos-
schietter op ’t Jacht De Goede Hoop, Jan van Leijden anders 
genoemd Jan Verdoncq uijt Vlaenderen, Gerrit Dircx ende Wil-
lem Huijtjens van Maestricht, soldaten in dienst van de Edele 
Compagnie, dat zij met deze desertie braken met hun eed van 
trouw aan de Staten-Generaal, de stadhouder en de VOC.
De uitgesproken straf voor deze VOC deserteurs luidde:3

“Jan van Leijden anders genaempt Jan Verdoncq van Vlaende-
ren gebracht te worden buijten tfort de goede hoope ende al-
daer aen een pael gebonden door puijre gratie vande verdien-
de straffe des doots g’exinieert sijnde de cogel overthoofft 
geschoten, ende Jan Blanx (insgelix door gratie van veel ver-
diende straffe des doots geabsolveert) aen boort gebracht 
omme aldaer driemael onderdoor de kiel vant jacht de goede 
hoope gehaelt ende met hondert slagen voorde mast gelaerst 
te worden, nevens een bannissement voor elck 2 jaren langh 
inde kettingh offte ijsere bout aende beenen als slaven voor-
den heere sondere gagie aende ende alle andre vuijle gemee-
ne wercken te arbeijden.
Mitsgaders Gerrit Dircksz ende Willem Huijtens mede elckx 
voor 2 jaren insgelijx voor den heere alsvooren inde kettingen 
ad opus publicum te arbeijden. Omme hier off elders daert 
den dienst vand ‘Edele Compagnie mochte vereijschen sonder 
gagie te winnen sodanigen dienst te doen als haer van d’Edele 
Compagnies wegen sal opgeleijt worden nevens deportement 
van hunne eerlijcke qualiteijt ende confiscatie” ... enz.

Getekend door Johan van Riebeecq, Sijmon Pieters, Purver, 
Gerrit Abelsse en Paulus Pectkaur. Secretarissen. Jan van Gu-
lick, Willem Mulle ende Pieter vanden Helm.

VOC Vaarders4

Het was een wreed en hard bestaan in dienst van de VOC. Dit 
blijkt wel uit de volgende cijfers: 12.007 personen zijn met het 
schip vergaan; 725 werden vermoord; 18.041 ontslagen met 
vermelding “vermist”; 313 kregen de doodstraf; 499 kwamen 
om door ouderdom en 14.778 liepen weg.

Jonge mensen gingen op avontuur of werden na de nodige drank 
in het café “geronseld”. Zo verging het ook ene Jacob Pieterszn 
Verdonck een jongmens voorkomende in mijn genealogie.
Jacob Pietersz Verdonck, geboren circa 1675 te ‘s-Gravendeel, 

2. Weglopen, uit: Scheepsjournaal ende Daghregister van Jan van Riebeek

3. Werksituatie, uit: Scheepsjournaal ende Daghregister van Jan van Riebeek
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overleden op 8 januari 1696 “op de rede tussen Portsmouth 
en het eiland Wight”.5 Op 19 december 1695 monsterde Jacob 
Pietersz Verdonck te Amsterdam aan op de “Bantam”. Onder 
Texel werd hij als matroos aangesteld voor een gage van f. 10 
per maand. Slechts 20 dagen verdiende hij zijn gage. Hij had 
echter diverse aankopen moeten doen zodat er een schuld 
overbleef van f. 167. In zijn vurenhouten kist bevonden zich 
enkele oude spullen “Niet waardig om te specificeren”. De kist 
werd op order van de schipper stukgeslagen. Zo kreeg Jacob 
op jonge leeftijd een zeemansgraf ter hoogte van het eiland 
Wight. De Bantam arriveerde op 24 november 1696 te Batavia. 
Gezagvoerder van de Bantam was Jan Frans Prins. De Bantam, 
1138 ton, was in 1683 te Amsterdam gebouwd. Het vertrok met 
287 opvarenden: 169 zeelui, 114 soldaten en 4 passagiers.
Niet alleen de jongste bemanningsleden kwamen om, wat mag 
blijken uit de volgende geschiedenis. 
David Verdonck, koopman/lakenkoper, gedoopt op 5 januari 1621 
te Amsterdam in de Nieuwekerk, (getuige: Isaac Soolman die ge-
trouwd was met Maria van Beringen6), overleden vóór 1682.
Vermoedelijk was het niet zo lang na de huwelijksvoltrekking 
met Agenieta Robberts Alma dat zij samen op reis gingen 
richting Malakka. Misschien was het wel een huwelijksreis. Im-

mers, tegen de buitengevel van de in 1521 door de Portugezen 
te Malakka gebouwde St. Pauls kerk is een grafzerk geplaatst 
waaruit blijkt dat de vrouw van David daar in 1652 is begraven. 
Genoemde kerk werd van 1641 tot 1753 door Nederlanders ge-
bruikt. Er staan 28 grafstenen tegen de kerkmuren. De op de 
grafsteen vermelde leeftijd van 20 jaar zou volgens ons 29 jaar 
moeten zijn. In het dagboek van Jan van Riebeek lazen wij dat 
koopman David Verdonck op 3 juli 1655 op fort de Goede Hoop 
te Kaapstad, in zijn kwaliteit van opperhoofd van het schip 
‘Prins te Paert’ een klacht indiende tegen de bootsman: “Die 
dag een klag in teen hom. Hij kry egter geen straf behalve dat 
hy maande soldy verbeur wat hij egter sal terugkry as hy geen 
verdere moeilijkhede veroorsaak op die skip nie”’.
Bij nader onderzoek bleek ons dat het hier gaat om het schip 
‘Jonge Prins te Paard.’ Een Jacht met 170 opvarenden. Op 30 
mei 1654 vertrokken van de rede van Vlie. Op 18 maart 1655 
te Batavia aangekomen en vandaar weer vertrokken op 1 april 
1655 met 95 opvarenden. Op 24 juni 1655 te Kaapstad aan-
gekomen en vandaar vertrokken op 5 juli 1655. Aankomst op 
Texel was op 26 september 1655. David zal dit jacht dus ge-
bruikt hebben voor de thuisvaart.

De moraal van dit verhaal

De komst in de Noordelijken Nederlanden van de vele immi-
granten uit de Zuidelijken Nederlanden kan beschouwd wor-
den als een zeer belangrijke gebeurtenis in de historie van 
Nederland. Deze zorgde niet alleen voor een fundamentele 
veranderingen in de Nederlandse samenleving, maar leert ons 
verder, dat voor het vinden van een aantal van onze voorou-
ders geboren in de zestiende eeuw ook gezocht dient te wor-
den in de Belgische archieven.7

Voorts kent de zo vaak geroemde VOC mentaliteit ook een 
diepe schaduwkant. Voor de enorme aantallen om het leven 
gekomen Europeanen is mij geen gedenkteken bekend en van 
een herdenking van deze doden wordt bij mijn weten nimmer 
iets vernomen.8

Noten
1 De Zuid Nederlandse Immigratie 1572-1630, Dr. J. Briels, in 1978. Het aantal 

inwoners in Leiden in de periode 1575-1619, bedroeg 44.745 waarvan 30.000 
immigranten. In de negen grootste steden, van wat wij nu noemen de Randstad 
inclusief Middelburg, woonden in 1622 circa 316.995 personen. Het aantal 
immigranten bedroeg circa 135.300. In Delft bleven de poorten grotendeels 
gesloten en bedroeg het aantal “vluchtelingen” slechts 17,6%. Een samenvat-
ting over deze situatie in de Noordelijke Nederlanden.

2 Een hekeldicht van koopman en dichter Roemer Visscher.
3 Uit het sententiënboek van fort de Goede Hoop. Overgekomen brieven en 

papieren nr. 3988. d.d. donderdag den 10en october 1652.
4 www.voc-kenniscentrum.nl.
5 Zie: http://verdonk.home.xs4all.nl/sb_gravendeel.htm.
6 Voor deze Rotterdamse, koopliedenfamilie, zijnde Vlaamse immigranten, zie 

http://verdonk.home.xs4all.nl/sb_rotterdam2.htm.
7 Van de 70 in mijn bezit zijnde genealogische bestanden/bestandjes Verdonck/

Verdonk, waarvan de daarin voorkomende personen overwegend in Nederland 
wonen, hebben er 20 een bewezen afkomst in Vlaanderen. Nader onderzoek 
zal zeker uitwijzen dat dit er meer zijn.

8 In de VOC archieven in het Nationaal Archief te ’s-Gravenhage, trof ik 90 VOC 
vaarders aan met de naam Verdonk daarvan kwamen er 48 om het leven. Van 
de 39 personen Verdonck kwamen er 11 om het leven. Deze aantallen zijn niet 
compleet. Telkens blijken er weer andere bronnen met nog niet bekende infor-
matie te bestaan. Zie voor details: http://verdonk.home.xs4all.nl/VOC.htm.

4. De zerk bij de Malakka Poorte van de kerk
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Portret

stierf Herre op 22 februari 1873. „Met een zuchtje was hij inge-
slapen”. In totaal is Herre ongeveer 5 dagen ziek geweest.
Het dagboek vermeldt dan: Wij lieten 1 portrait maken in zijn 
bedje na zijn dood door Ephraim, die het hoofdje later zette op 
1 portret van zijn kind, met de kleren van Herre aan, en dat vrij 
goed werd. Dat is dus de tweede foto. Toch wel heel opmer-
kelijk! Tegenwoordig noemen wij zoiets „photoshoppen”, maar 
fotograaf J. Ephraim verstond die kunst al in 1873.

G. Hesselink

Herman Gijsbert Keppel Hesselink werd geboren op 24 juli 1870 in Arnhem. Zijn 
roepnaam was Herre en hij was het eerstgeboren kind van Willem Frederik Keppel 
Hesselink (1846-1927), groothandelaar in wijnen, gemeenteraadslid van Arnhem en  
vice-consul van Spanje, en Hendrika Johanna Engberts (1846-1898).

Herman Gijsbert Keppel Hesselink

De eerste foto toont Herre in een rieten stoeltje. Blijkens het 
dagboek van zijn vader moet de foto kort voor 1 april 1871 zijn 
gemaakt. Hij was toen dus ongeveer 8 maanden oud. De foto-
graaf was J. Ephraim jr. te Arnhem.
Op 9 maart 1873 werd in het dagboek genoteerd, dat Herre 
al een heel tijdje wat verkouden en lusteloos was geweest en 
uiteindelijk dokter Kerbert erbij werd gehaald. Diens diagnose 
luidde tenslotte: „hersenontsteking”. De toestand vererger-
de zienderogen, de koorst was hoog, hij vermagerde, kreeg 
hoofdpijn en tenslotte kon hij niets meer zien. Dokter Kerbert 
had nog maar weinig hoop op een goede afloop en inderdaad 
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HANS NAGTEGAAL

Veertien kwartieren van Dr. François 
Françoisz Boogert

Door de wapens in de vorm van een kwartierstaat af te beelden krijgt men een goed overzicht 
van de familie banden. Deze heraldische kwartierstaat is er één uit de “Kwartierstaten van Delft-
se Vroedschappen” van Willem van der Lely, burgemeester van Delft (1698-1772). Begin twintig-
ste eeuw zijn de teksten van dit wapenboek zonder wapens in fragmenten door L.G.N. Bouricius 

in De Nederlandsche Leeuw gepubliceerd.1 De oorspronkelijke wapens waren gearceerd, de 
gegevens zijn nu verder uitgewerkt, waar nodig gecorrigeerd en van bronnen voorzien.

Kwartieren
1. Dr. François Françoisz Boogert, geboren Delft 8 augustus 1733, 
gedoopt aldaar 12 augustus 1733, ingeschreven als student in de 
medicijnen te Leiden 17512, promoveerde aldaar 17553, vestigde 
zich als medicus practicus te Delft 1755 en woonde aan het Oude 
Delft (thans nr. 126), diaken 1757, diaken van het Oude Vrouwen-
huis 1758, diaken van het Oude Mannenhuis 1759, geneesheer 
van het weeshuis, het meisjeshuis 1763-1795 en van het Oude 
Mannen- en Vrouwenhuis 1782-1795, deken van het Collegium 
Pharmaceuticum et Chirurgicum 1782-1795, veertigraad van 

Delft 1763, weesmeester 1767, 1771, schepen 1772-1775, thesaurier 
1776-1789, burgemeester 1790 van Delft, raad van Holland 1791. 
Hij was een fervent Oranjeklant en moest daarom in 1795 als lid 
van de veertigraad opstappen, ook bij het meisjeshuis kreeg hij 
in 1795 zijn congé, overleden 22 november 1797, begraven Delft 
(Oude kerk) 27 november 1797.4 en 5

2. Mr. François Jansz Boogert (Boogaert), gedoopt Delft 16 
mei 1688, ingeschreven als student te Leiden 17086, advocaat, 
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Noten
GAD= Gemeentearchief Delft
1 GAD, archief nummer 176, Collectie W. van der Lely, inv. nr. 25, Kwartierstaten 

van Delftse Vroedschappen (achttiende eeuw), blz. 186. Later is dit handschrift 
in fragmenten door L.G.N. Bouricius geplaatst in De Nederlandsche Leeuw 
(1914 e.v.)

2 Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 1034.
3 Album Promotorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 288.
4 W. van der Lely, Kwartierstaten van Delftse Vroedschappen; bewerkt door 

L.G.N. Bouricius in: De Nederlandsche Leeuw (1916), kol. 23, 24.
5 H. Houtzager en M Jonker, De snijkunst verbeeld, blz. 129.
6 Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 806.
7 F.L. Hartong, Register der protocollen van de notarissen in Nederland, blz. 356.
8 GAD, Impost 1749.
9 F.L. Hartong, Register der protocollen van de notarissen in Nederland, blz. 356.
10 GAD, Archiefnr. 309, Scherpschuttersvereniging “Dilletto ed Arme”, inv. nr. 8, blz. 29.

11 GAD,W. van der Lely, Kwartierstaten van Delftse Vroedschappen; in: De Neder-
lansche Leeuw, jrg. 33 (1915), kol. 283, en jrg. 32 (1914), kol. 331.

12 Aanteekeningen uit de registers van overschrijving van vaste goederen, 
procuratiën, acten van cautie, schuld- of hypotheekbrieven, testamenten enz. 
te Delft; in: De Wapenheraut, jrg. 12 (1908), blz. 88.

13 Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae (1575-1875), blz. 631.
14 F.L. Hartong, Register der Protocollen van de notarissen in Nederland, blz. 356.
15 F.L. Hartong, Register der Protocollen van de notarissen in Nederland, blz. 355.
16 GAD, archief nummer 176, Collectie W. van der Lely, inv. nr. 25, Kwartierstaten 

van Delftse Vroedschappen (18de eeuw), blz. 196. Later is dit handschrift in 
fragmenten door L.G.N. Bouricius geplaatst in De Nederlandsche Leeuw (1915), 
kol. 283.

17 W. van der Lely, Kwartierstaten van Delftse Vroedschappen; bewerkt door 
L.G.N. Bouricius in: De Nederlandsche Leeuw (1915), kol. 341.

18 H.M. Morien, Van Oosterwijck; in: Kronieken (1994), blz. 97.

notaris 1714-17667, veertigraad van Delft 1749-1758, schepen 
1750-1752, weesmeester 1754 van Delft, wonend aan het Oude 
Delft, had drie dienstboden 17498, overleden 14 augustus 1766, 
begraven Delft 20 augustus 1766, trouwt Delft (Oude kerk) (on-
dertrouwt Delft 21 april 1714) 7 mei 1714:
3. Margaretha Jansdr. de Bries, gedoopt Delft 29 mei 1692, be-
graven Delft 1 mei 1777.

4. Mr. Jan (Johan, Jean) Françoisz Boogert (Boogard, Boo gaert), 
gedoopt Delft 26 december 1652, notaris 1676-17029, regent 
tuchthuis 1677, regent van het weeshuis 1680, kapitein van de 
schutterij 1683, lid van de ridderlijke broederschap genaamd “De 
Confrérie van de Handbusch binnen Delft” 167810, wonend aan 
het Oude Delft tegenover de Nieuwstraat 1680, 1702, begraven 
Delft (O.K.) 21 september 1702, trouwt (1) Leidschendam (onder-
trouwt Delft 6 augustus 1678 met attestatie van Leidschendam 
23 augustus 1678) 24 augustus 1678 met Margrieta (Margaretha, 
Marguerite) van der Mast, geboren 14 augustus 1649, gedoopt 
Delft 18 augustus 1649, begraven Delft 14 december 1683, doch-
ter van Bartholomeus Claasz. van der Mast en Sabina Liefting(h), 
trouwt (2) (ondertrouwt Delft 11 januari 1687) 28 januari 168711:
5. Catharina (Cathalina) Jansdr van Ophoven, geboren 19 no-
vember 1651, gedoopt Delft 21 november 1651, wonend Binnen-
watersloot 1714, verkoopt mede namens de erfgenamen een 
stenen tuinhuis met erf en tuin aan de Laan van Overvest aan 
Nicolaas Twent voor een bedrag van 1040 gulden 8 maart 170312, 
begraven Delft (Nieuwe kerk) 19 maart 1714.
6. Mr. Jan (Johannes) Jansz de Bries, gedoopt Delft 10 oktober 
1658, ingeschreven als student te Leiden 25 september 167913, 
notaris te Delft 1685-173014, diaken 1688, 1696, diaken Oude 
Vrouwenhuis 1690, 1698, charitaatmeester 1708, meester Oude 
Vrouwenhuis 1709, 1710, 1713, 1714, 1717, 1719, 1722, 1724, 1726, 1728, 
wonend aan de Voorstraat te Delft 1730, overleden 16 septem-
ber 1730, begraven Delft (O.K.) 21 september 1730, trouwt (onder-
trouwt Delft 14 juli 1691) 1 augustus 1691:
7. Catharina Hendriksdr Baelde, geboren Amsterdam 29 sep-
tember 1658, gedoopt Amsterdam 2 oktober 1658, begraven 
Delft 13 augustus 1717.

8. Frans Jansz Boogert (Bogaert, Bogardt), notaris 1642-167515, 
wonend aan de Markt 1643, overleden 1675, zoon van Jan Boogert 
en Magtilda van der Burch16, trouwt Delft (ondertrouwt aldaar 28 
maart 1643) 12 maart 1643:

9. Susanna (Susannetge) Johansdr van Rhoon (Roon), gedoopt 
Delft 19 september 1619, wonend aan de Markt 1643, achter het 
stadhuis “inden Haen” 1658, begraven Delft (Oude kerk) 25 juli 
1658, dochter van Jan (Johan) van (de) Rhoon, notaris, en Adriana 
Matthijsdr. Spoors.
10. Jan Jorisz van Ophoven, geboren 14 mei 1607, wonend aan de 
Oude Delft 1642, schout van Voorburg en substituut secretaris 
van Delft 1630, overleden 3 november 1645, begraven Delft 7 no-
vember 1645, zoon van Joris Jansz. van Ophoven en Margaretha 
Vosmaer, trouwt Delft (ondertrouwt aldaar 8 november 1642) 26 
november 1642:
11. Maria Claesdr van der Mast, geboren 22 mei 1616, wonend aan 
de Koornmarkt 1642, Oude Delft 1692, begraven Delft (Nieuwe 
kerk) 7 januari 1692, dochter van Claes (Nicolaes) Bartelmeesz. 
(Bartholomeusz.) van der Mast, secretaris van Delft, en Cathari-
na (Catalina) Arentsdr. van der Graaff.
12. Jan (Johannes) Jacobsz de Bries (Briers), geboren 14 april 
1620, wonend aan de Hippolytusbuurt in ‘de 2 Ringen’ 1698, over-
leden 10 september 1698, begraven Delft 15 september 1698, 
zoon van Jacob de Bries, trouwt februari 1642:
13. Margaretha (Margrieta, Grietgen) Philipsdr van Velsen, 
geboren 25 juni 1617, gedoopt Delft 5 juli 1617, wonende aan de 
Hippolytusbuurt in ‘de 2 Ringen’ 1689, overleden 11 juli 1689, be-
graven Delft (O.K.) 15 juli 1689, dochter van Philips Geerlofsz. van 
Velsen en Annetgen Michielsdr.
14. Heyndrick (Hendrik) Michielsz Baelde (Baelden), geboren 8 
juli 1625, gedoopt Delft 13 juli 1625, wonende aan de Markt 1649, 
overleden januari 1717 (begraven in Delft niet gevonden), zoon 
van Michiel Baelde, koopman, lakenhandelaar, en Geertge Jans-
dr. (van Oosterwijck), trouwt Delft (ondertrouwt aldaar 23 okto-
ber 1649) 10 november 1649:17 en 18

15. Magdalena Jansdr van der Burch (Burgh), geboren 1 juli 
1622, gedoopt Delft 3 juli 1622, wonend St. Annaklooster 1649, 
aan de Voorstraat 1717, begraven Delft (Oude kerk, eigen graf) 
13 februari 1717 met zestien dragers, dochter van Jan Corstiaens 
(Christaens) van der Burch en Magdalena Daniels de Berch (d’ 
Honneur).

Bijzondere dank aan heer H.M. Morien voor een aantal aanvullin-
gen.
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MARIO PRUDON 

Twee generaties schippers Prudon

Twee generaties Prudon waren in de negentiende eeuw schipper. Over hun leven en 
gezinnen gaat deze bijdrage. Het schippersverhaal begint met Antonius (Toon) Pru-
don, op 1 maart 1809 gedoopt in Nijmegen. Hij verdiende aanvankelijk de kost als 
schippersknecht. Toen hij zich in 1828 liet inschrijven voor de Nationale Militie was 
hij bijna 1.70 meter lang en woonde hij nog bij zijn ouders. Volgens zijn signalement 
had hij een ovaal aangezicht, een hoog voorhoofd, bruine ogen, een ordinaire neus 
en mond, bruin haar en geen merkbare tekenen. Hij trok lotnummer 114. Daarmee 
werd hij ingeloot en op 1 mei 1828 werd hij ingelijfd bij de 13de Afdeling Infanterie.1

1. Voor- en achterkant van het Metalen Kruis
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Onder commando van Majoor Voigt nam het 3de Bataljon van 
de 13de Afdeling Infanterie deel aan de gevechten bij Kermpt 
op 7 augustus en bij Bautersem op 11 augustus tijdens de Tien-
daagsche Veldtocht in 1831. Bij de Slag om Hasselt op 8 augus-
tus werden twee bronzen kanonnen buitgemaakt die werden 
omgesmolten tot onderscheidingstekenen, het Metalen Kruis. 
Ook Antonius kwam voor deze onderscheiding in aanmerking. 
Hij was korporaal.2

Op 15 oktober 1837 werd Antonius gepasporteerd door de 13de 
Afdeling Infanterie en een jaar later op 17 mei 1838 werd hij in-
geschreven in het register voor de Dienstdoende Schutterij in 
Nijmegen. Zijn lengte was toen 1.74 meter. Hij was nog onge-
huwd, maar woonde al aan boord bij schipper Arie de Jager, de 
vader van zijn aanstaande echtgenote.3

Op 19 juli 1838 trouwde Antonius met Anna Maria de Jager. Op-
vallend is het leeftijdsverschil tussen Antonius en Anna Ma-
ria. Ten tijde van de huwelijksvoltrekking was hij 29 jaar en zij 
net 21 en bovendien zwanger. Niet lang daarna, op 11 augustus 
1838, werd Antonius ingelijfd bij de Nijmeegse Schutterij.4

Uit het huwelijk van Antonius en Anna Maria werden vier kin-
deren geboren, waarvan er twee al snel weer overleden. Zoals 
bij schippers niet ongebruikelijk hadden die gebeurtenissen 
onderweg plaats. De tweede zoon, Jacobus, werd geboren 
in Druten en overleed zeven weken later in Haarlem. De der-
de zoon, ook Jacobus geheten, werd geboren in Nijmegen en 
overleed daar 32 dagen later. De vierde zoon werd geboren in 
Rotterdam.

Adrianus Jacobus van Erp

Adrianus Jacobus van Erp was een oom van Anna Maria de Ja-
ger, een broer van haar moeder. Op 1 september 1838 schreef 
hij eigenhandig zijn testament. Aan zijn nicht Anna Maria de Ja-
ger, legateerde hij vooraf een bedrag van ƒ1500 op voorwaar-
de dat dat bedrag alleen ter haar eigen beschikking zou blijven. 
Aan zijn dienstmeid Maria Smits, dochter van Albertus Smits 
en van Johanna Miggels legateerde hij ƒ300 vrijgeld. Vervol-
gens benoemde hij tot zijn enige en universele erfgenamen in 
al het overige van zijn nalatenschap, voor de ene helft zijn nicht 
Anna Maria de Jager, onder de bepaling dat het onder haar ei-
gen beheer zou blijven, zonder mede directie en administratie 
van haar man, en voor de andere helft zijn nicht Cecilia Wout-
rina de Jager, ook een dochter van Arie de Jager en van Jacoba 
van Erp, ten einde zij daar over zouden kunnen beschikken als 
eigen goed, met uitsluiting van alle anderen.5

Adrianus Jacobus van Erp overleed in zijn woonhuis aan de 
Lagemarkt te Nijmegen op 24 oktober 1839. Omdat hij was 
overleden met achterlating van minderjarige erfgenamen, van 
wie de voogdij nog niet was gecompleteerd, begaven kanton-
rechter Johan François Hendrik Jacob Ernestus Mackay en Jo-
hannes Vincentius Riveaux als waarnemend griffier zich naar 
het sterfhuis ten einde de nagelaten goederen van Adrianus te 
verzegelen. Dat deden zij eerst op 20 november 1839. Zij trof-
fen daar aan Maria Smits, de dienstmeid van de overledene, die 
verklaarde bereid te zijn om alles aan te wijzen en op te geven 

wat naar haar weten tot de boedel van de overledene behoorde.
Nadat de heren op een bovenachterkamer in een mahoniehou-
ten secretaire tevergeefs naar een uiterste wilsbeschikking 
hadden gezocht en ook geen verzegelde papieren hadden ge-
vonden, hadden zij deze na sluiting verzegeld door middel van 
twee koorden met twee zegels in zwarte lak met hun daartoe 
bijzonder bestemd cachet. De sleutel werd in bewaring geno-
men door de fungerende griffier. Kantoorbediende Hendrik 
Pieter Kortebos, werd aangesteld tot bewaarder van de ge-
stelde zegels.
De volgende dag gingen dezelfde mensen verder met de ver-
zegeling, voor zover dat mogelijk was. In dezelfde bovenach-
terkamer verzegelden zij nog twee deuren van een kabinet. 
Vervolgens werd een deel van de inboedel van het huis be-
schreven.
Maria Smits verklaarde verder dat door Arie de Jager, schipper, 
die zich in Rotterdam zou bevinden en die de vader en voogd 
was van de minderjarige erfgenaam Cecilia Wouterina de Ja-
ger, uit de boedel ter bestrijding van de begrafeniskosten en 
andere nodige uitgaven een som van driehonderd gulden was 
genomen. Daarna legde de dienstmeid de eed af ‘dat zij niets 
verduisterd had, noch gezien had, noch wist dat er iets verduis-
terd was’, zeggende ‘Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig’.6

Op 13 december 1839 verleenden Arie de Jager, de weduwnaar 
van Jacoba van Erp, en Antonius Prudon en zijn echtgenote 
Anna Maria de Jager in afzonderlijke aktes een volmacht aan 
de notaris om hun belangen te behartigen in de afwikkeling 
van de nalatenschap van Adrianus Jacobus van Erp.7

Op dezelfde dag verschenen voor de Nijmeegse kantonrech-
ter drie van de vier opgeroepen familieleden van Cecilia Wou-
terina de Jager, om te worden gehoord over de benoeming van 
een toeziende voogd. De vier opgeroepenen waren Johannes 
de Jager, zonder beroep, broer van de vader van de minderja-
rige, Adrianus de Jager, verwer, neef van moederszijde, Arien 
de Jager, winkelier, neef van moederszijde, en Cecilianus de Ja-
ger, schipper, oom van vaderszijde. Laatstgenoemde zou zich 
volgens een verklaring van de comparanten met zijn schip op 
de rivier tussen Rotterdam en Nijmegen bevinden. Johannes 
en Arien vonden Fijt Arnoldus de Jager, winkelier, neef van va-
derszijde van de minderjarige, het meest geschikt voor de rol 
van toeziende voogd. Adrianus vond Cecilianus de Jager het 
meest geschikt. De rechter volgde de meerderheid en stelde 
Fijt Arnoldus de Jager aan als toeziende voogd.8

Een week later verscheen Fijt Arnoldus de Jager voor de rech-
ter. Hij verklaarde de betrekking wel op zich te willen nemen en 
hij legde de daartoe vereiste eed af.9

Op verzoek van Arie de Jager en zijn dochter Anna Maria de Jager 
werd op 15 januari 1840 door notaris Van Rees overgegaan tot de 
inventarisatie van de nalatenschap van Adrianus Jacobus van 
Erp. Arie de Jager was beurtschipper van Nijmegen op Rotter-
dam, weduwnaar van Jacoba van Erp, en hij handelde als vader en 
wettige voogd over zijn minderjarige dochter Cecilia Woutrina 
de Jager. Anna Maria de Jager was huisvrouw van Antonius Pru-
don, schippersknecht, door wie zij werd bijgestaan en gemach-



68  –  Gens Nostra 2015 - jaargang 70 nummer 2

tigd. Ook aanwezig was de winkelier Fijt Arnoldus de Jager, in zijn 
hoedanigheid als toeziende voogd van Cecilia Wouterina.
De inventarisatie zou geschieden op de vertoning die zou 
worden gedaan door de kantoorbediende Pieter Hendrik Kor-
tebos, als bewaarder der zegels, die beloofde om alles aan te 
wijzen en te voorschijn te brengen, nadat de zegels door hem 
waren gekend en opgeheven. De aan taxatie onderworpen za-
ken zouden worden gewaardeerd door de uitdrager Adriaan 
Hellegers, die beloofde de schatting volgens zijn beste kennis 
en wetenschap te zullen doen.
In een achterbovenkamer met twee schuiframen, uitzicht heb-
bende op de rivier de Waal werden meubilaire en gerede goe-
deren aangetroffen met een waarde van ƒ235,20. In de keuken 
en op de zolder werden goederen aangetroffen en ook de kle-
ren en lijfstoebehoren werden omschreven en gewaardeerd. 
Adrianus Jacobus van Erp bezat voor ƒ549,81 aan goud en zil-
ver en ƒ1.237,35 aan contant geld. Daaronder waren gouden 10 
gulden stukken met een waarde van ƒ820.
Onder zijn papieren bevond zich het testament van zijn enige 
broer, Steven van Erp, die was overleden in Nijmegen op 22 juli 
1838. Steven had Adrianus Jacobus benoemd tot zijn enige en 
universele erfgenaam, onder het beding dat hij van zijn nala-
tenschap zou moeten uitkeren aan Anna Maria de Jager en aan 
Cecilia Wouterina de Jager, dochters van Arie de Jager en Jaco-
ba van Erp, beide een bedrag van duizend gulden en aan Maria 
Smits dochter van Albertus Smits en Johanna Miggels, de som 
van drie honderd gulden.
Verder waren er eigendomsbewijzen van bouwland in Bemmel, 
hypothecaire en andere schuldbekentenissen, en effecten. Ten 
laste van de boedel kwam een bedrag van ƒ2.473,28.10

De erfgenamen besloten om de inboedel in het openbaar te 
verkopen. Op 28 januari 1840 vond de verkoop vanaf 10 uur 
‘s morgens plaats onder leiding van notaris Van Rees, aan het 
sterfhuis aan de Lagemarkt. De spullen vonden gretig aftrek. 
Antonius Prudon en Maria Smits kochten ook zaken voor zich-
zelf en Johannes Prudon van de Palmboom behoorde ook tot 
de kopers. Hij schafte een koffie- en theeservies aan voor ƒ5, 
achttien porseleinen borden voor ƒ13,50 en drie paar slopen 
voor ƒ2,30. Antonius kocht onder meer een goud horologie 
met twee kasten voor ƒ53, nog een goud horologie voor ƒ27, 
pijpenkoppen en drie verrekijkers voor ƒ4,20, zes slaapmutsen 
voor ƒ1,20, drie gouden cachetten voor ƒ34, en een bed, twee 
peluwen en twee kussens voor ƒ63. Verder nog kleding, meu-
bilair en enkele huishoudelijke artikelen. De totale opbrengst 
van de verkoop bedroeg ƒ666,40.11

Anna Maria de Jager en haar zuster Cecilia Wouterina de Ja-
ger waren ook erfgenamen van hun moeder, Jacoba van Erp. 
Die was overleden te Dordrecht op 6 juni 1835. Blijkbaar wilde 
men, nu men toch bezig was, ook deze nalatenschap regelen, 
en de rechten door middel van een inventarisatie laten vast-
leggen. Op 31 januari 1840 gingen dezelfde mensen daarom 
weer naar notaris Van Rees. Nu was Egbertus Gijsbertus 
Koppel, aanlegger van publieke verkopingen, door de compa-

ranten verkozen om de aan taxatie onderworpen goederen te 
waarderen. Behalve enige spullen in het huis aan de Lagemarkt 
waren de meeste goederen aanwezig op het schip van Arie de 
Jager. De totale waarde van de inboedel bedroeg ƒ123,60. Arie 
de Jager verklaarde dat zijn schip met toebehoren na het over-
lijden van zijn vrouw was gewaardeerd en verkocht voor ƒ500. 
Verder dat ten tijde van dat sterfgeval voor handen was aan 
goud geld ƒ360 en aan verscheidene zilveren geldspeciën ƒ60. 
Ten derde verklaarde hij dat de kleren, juwelen, goud en zilver 
van zijn echtgenote door de beide kinderen waren genoten en 
verbruikt en dat daartegen voor een gelijke waarde de kleren, 
lijfstoebehoren, goud en zilver van hem gebracht en gehouden 
zouden worden.
Tot de gemeenschappelijke boedel behoorde voorts een der-
de deel van een erfpacht verbonden aan een stuk bouwland 
onder de buurtschap Haalderen, in het kerspel Bemmel gele-
gen. Het totaal Actief van de nalatenschap bedroeg ƒ1.058,60, 
het totaal Passief was ƒ348,22½.
Ten slotte verklaarde Arie de Jager dat de Boedelbeschrijving 
oprecht en deugdelijk was.12

De twee zussen wilden overgaan tot vereffening, scheiding en 
verdeling van de boedel van wijlen Adrianus Jacobus van Erp. Op 
20 mei 1840 bracht men daartoe weer een bezoek aan notaris Van 
Rees. Vooraf gaven ze te kennen dat Steven van Erp in zijn testa-
ment weliswaar had bepaald dat aan Anna Maria de Jager en aan 
de minderjarige Cecilia Wouterina de Jager, ieder een bedrag van 
duizend gulden, en aan Maria Smits, een bedrag van driehonderd 
gulden, uitgekeerd moest worden door zijn broer, maar dat de uit-
kering van die bedragen nooit had plaatsgevonden.
Verder memoreerden zij dat Adrianus Jacobus van Erp in zijn 
testament vooraf legateerde aan Anna Maria de Jager een be-
drag van 1500 gulden en aan Maria Smits 300 gulden. En de zus-
sen Anna Maria en Cecilia Wouterina de Jager had hij benoemd 
tot zijn enige erfgenamen in het overige van zijn nalatenschap. 
Vervolgens werd nog genoteerd dat de roerende goederen uit 
de nalatenschap na inventarisatie in het openbaar waren ver-
kocht. Nu moest worden overgegaan tot de verdeling van de 
onroerende goederen van Adrianus Jacobus van Erp in twee ge-
lijke delen. En omdat daar een minderjarige bij betrokken was, 
moest de verdeling gebeuren in het bijzijn van kantonrechter 
jhr. mr. Johan François Hendrik Jacob Ernestus Mackaij.
De waardering van de onroerende goederen werd gedaan 
door Jacobus Breunissen, Willem Janssen en Cornelis van den 
Wiltenburg, landbouwers wonende te Bemmel.
De onroerende goederen bestonden uit twee percelen bouw-
land, de Rosepoelen genaamd, gelegen aan de Katteleger-
schenstraat onder Bemmel. Deze twee percelen werden ge-
waardeerd op 2 × ƒ1.600, dus ƒ3.200. Verder tweederde deel 
van een erfpacht gaande uit een perceel bouwland, met huis, 
erf en bos, de Notenboom genaamd, binnendijks onder de 
buurtschap Haalder in het kerspel Bemmel gelegen, plus twee 
jaren erfpacht, gezamenlijk gewaardeerd op ƒ660.
Tot de bezittingen van de erflater behoorden verder drie obli-
gaties Amortisatie Syndicaat, ten laste van het Koningrijk 
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der Nederlanden, elk groot duizend gulden. Tot betaling van 
de successierechten was een van de obligaties verkocht. De 
andere twee werden gewaardeerd op 91% en met de interest 
was de totale waarde van deze papieren ƒ2.809,75.
Adrianus Jacobus van Erp bezat nog drie kleinere obliga-
ties. Samen met de interesten hadden die een waarde van 
ƒ2.014,58.
Er stonden veertien schuldvorderingen open met een totaal-
bedrag van ƒ4.894,83.
De opbrengst van de openbare verkoop en het in contanten 
aanwezige geld werden er bij opgeteld, het honorarium van de 
notaris en vorderingen van de dokter, de apotheker, de dood-
kistenmaker, belastingambtenaren en andere schuldeisers 
werden er van afgetrokken. Uiteindelijk bedroeg de nalaten-
schap van Adrianus Jacobus van Erp ƒ11.522,50½.
De bezittingen en vorderingen werden vervolgens in twee ka-
vels verdeeld, zodat aan beide zusters ieder een kavel met een 
waarde van ƒ5.761,25½ toekwam. De kantonrechter keurde de 
verdeling goed. Vervolgens werd er geloot, met twee gelijk-
soortige gesloten briefjes, waarvan op het een Nommer Een 
en op het ander Nommer Twee was geschreven.
Bij de trekking viel aan de minderjarige ten deel kavel Nommer 
Twee en aan Anna Maria de Jager, huisvrouw van Antonius Pru-
don, het andere kavel Nommer Een.
Over en weer werden in volle en gehele eigendom afgestaan, 
toe- en aangedeeld de onroerende goederen, effecten, obliga-
ties, schuldvorderingen en gelden, die ieder der door hun ver-
kregen kavels hadden uitgemaakt, zoals ook een en ander door 
de respectievelijke comparanten werd aangenomen.
Daarna verklaarden de comparanten den boedel en nalaten-
schap van wijlen Adrianus Jacobus van Erp ten genoegen te 
hebben gescheiden en gedeeld, zonder enig voorbehoud. En dat 
zij hadden ontvangen en overgenomen de Titels van Eigendom, 
Effecten, Obligaties en gelden, die hun ten deel gevallen waren.13

Beurtschipper van Nijmegen op Rotterdam?

Men zou licht kunnen denken dat Antonius en zijn echtgenote 
gingen rentenieren nu dat zij zo’n aanzienlijke erfenis hadden 
verkregen. Maar dat was niet zo. Op 18 juni 1840 schreef An-
tonius een sollicitatiebrief aan Burgemeester en Wethouders 
van Nijmegen:

Edel Achtbare Heeren!
Geeft met verschuldigde Eerbied te kennen Antonius Pru-
don, particulier Schipper, wonende te Nijmegen;
Dat hij binnen deze Stad geboren en opgevoed, van zijne 
vroegste Jeugd af aan zich op de Scheepvaart heeft toege-
legd.
Dat hij na zijne pasportering van de 13 Afd. Inf. waarbij hij 
als loteling dezer Gemeente gedurende zeven jaren onbe-
rispelijk heeft gediend, dat bedrijf dadelijk wederom heeft 
aanvaard en nu als particulier Schipper eigenaar is van een 
bijna geheel nieuw vaartuig, tot eene belaadbare grootte 
van 57 ton, hetwelk zeer geschikt is, om in een beurtveer ge-
bruikt te worden.
Dat suppliant gehuwd is met de dochter van den Rotterdam-
schen beurtschipper de Jager en als Vader van één kind zich 
verpligt gevoelt zijne middelen van bestaan zoo veel moge-
lijk te verbeteren, te meer daar de menigvuldige en steeds 
toenemende concurrentie onder de particuliere Schippers, 
de verdiensten uitermate doet verminderen.
Dat in het Rotterdamsche beurtveer sedert eenigen tijd 
slechts drie beurtschippers bestaan en dat veer, volgens de 
verklaring van een dier beurtlieden zelve, door zoo weinigen 
niet geregeld kan worden bediend, dewijl het reeds dikwijls 
gebeurd is, dat de Kooplieden eenen geruimen tijd naar hun-
ne goederen moeten wachten.
Dat Suppliant bereid en in staat is zoodanige borgtocht te 
stellen als UEd Achtb. mogten goedvinden te bepalen.
Dat hij ten aanzien van zijn gedrag zich gerustelijk durft 
vleyen, dat bij UEd Achtb. geene Klagten hoegenaamd te-
gen hem zullen bekend zijn, noch ook bij de Policie te dezer 
stede immer zijn ingekomen.
Dat hij het vertrouwen bezit van de binnen deze stad ge-
vestigde Kooplieden en andere neringdoende Ingezetenen; 
zoodat niets hem in den weg staat, UEd Achtb. met den 
meesten aandrang ootmoedig te verzoeken:

B&W stuurden de sollicitatiebrief van Antonius op 25 juni 1840 
ter advies door aan de ‘Commissaris over het Schipperen Veer’, 
de heer J.C. Dihl. Hij antwoordde op 27 juli 1840 aan B&W o.a.: 
‘Dat UEd Achtb. bij derzelver Resolutie van den 9 April 1839 
No. 418, na gehouden overleg met de Regering van Rotterdam, 
op het daartoe namens de gezamentlijke Beurtschippers in 
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gezegd Veer, gedaan voorstel, hebben gelieven te bepalen, dat 
dit Veer provisioneel door drie Schepen zou worden bediend.
Dat de bewering van Adressant als of die Resolutie niet naar 
behoren werd opgevolgd en dus het Veer onregelmatig en 
onvoldoende bediend werd, zeer onjuist en het motief, dat de 
bestaande Beurtschippers zelve naar vermeerdering van Per-
soneel zouden verlangen geheel bezijden de Waarheid is.
Weshalve de ondergeteekende, ofschoon erkennende dat 
Adressant een goed Schipper en van een onbesproken gedrag 
is, om bovenvermelde Redenen vermeent, UEd A. in bedenking 
te moeten geven, het door hem gedane verzoek te wijzen van 
de hand.’
Antonius werd dus geen beurtschipper van Nijmegen op Rot-
terdam.14

Antonius en zijn vrouw Anna Maria besloten om het hun ten 
deel gevallen bouwland in Bemmel te verkopen. Op 8 juli 1840 
ging notaris Van Rees ten huize van de kastelein Peter van Erp 
te Bemmel over tot de openbare inzet van het perceel bouw-
land ‘De Rosepoelen’ genaamd, groot 2 bunders, 93 roeden en 
90 ellen, gelegen aan de Kattelegerschestraat. De verkoop 
zou op de van ouds gebruikelijke wijze bij inzet, het stellen van 
hogen en toewijzing aan de meest biedende gebeuren. De ver-
koopvoorwaarden waren vastgelegd in 22 artikelen. Na voorle-
zing daarvan werd er ingezet door de kastelein Peter van Erp 
op ƒ1580. Hij stelde 30 hogen, ofwel ƒ90 waarmee de eerste 
inzet uitkwam op ƒ1670.
Twee weken later kwam het tot de finale verkoop. Anna Maria 
en Antonius hadden zijn broer Johannes gemachtigd om de de-
finitieve toewijzing te doen, het daarvan te maken proces-ver-
baal te tekenen en te passeren en verder al dat gene te doen 
en te verrichten wat ter zake nodig en vereist zou worden. Om 
te beginnen stelde Johannes nog 50 hogen, ofwel ƒ150. Daar-
na werd er op een hogere som aangehangen en werd er op het 
bedrag van 40 gulden gemijnd door Cornelis Jacobus van den 
Weltenburg, landbouwer te Bemmel, die verklaarde de koop te 
hebben gedaan voor Hendrikus Johannes Pieck, meester tim-
merman te Ubbergen. Die werd dus de koper voor een bedrag 
van ƒ1860.15

Memorie van aangifte voor het regt van Successie der na-
latenschap van Jacobus Prudon, zoon van Antonius Prudon 
en van Anna Maria de Jager, overleden te Nijmegen den 26 
november 1842.
Deze aangifte geschiedt door Antonius Prudon, schipper en 
Anna Maria de Jager in hoedanigheid als ouders voor hunnen 
minderjarigen zoon Janus Prudon, aan boord van zijne ouders 
woonachtig en broeder van den overledene.
Den overledene die geen testement gemaakt heeft en door 
wiens overlijden geen fidei commis is gedesolveerd lijftvijt af-
gestorven nog vruchtgebruik vervallen, heeft geene roerende 
of onroerende goederen nagelaten.
Aangevers kiezen domicilie ten huize van Johannes Prudon, 
herbergier te Nijmegen.
A. Prudon, A.M. de Jager.16

De echtgenote van Antonius overlijdt
Kort na het overlijden van Anna Maria de Jager liet haar vader 
Arie op 18 juni 1849 zijn testament opmaken door notaris Cor-
nelis Mari van der Goes. Arie de Jager woonde zonder beroep 
of maatschappelijke betrekking binnen de Stad Nijmegen. Hij 
benoemde tot zijn erfgenamen voor de ene helft zijn dochter 
Cecilia Wouterina de Jager, gehuwd met Gerrit Jansen en bij 
vooroverlijden haar wettige kinderen bij plaatsvervulling, en 
voor de andere helft de kinderen van zijn overleden dochter 
Anna Maria de Jager, in haar huwelijk met Antonius Prudon 
verwekt.
Verder verklaarde hij te benoemen tot bewindvoerder over 
alle goederen die door minderjarigen uit zijn nalatenschap 
genoten zouden worden, de heer Fijt Arnoldus de Jager, kan-
didaat-notaris te Nijmegen, om door hem te worden bestuurd 
totdat die minderjarigen meerderjarig geworden zouden zijn.17

Mogelijk is Toon in 1849 korte tijd verpleegd in Rotterdam. Op 
17 november 1851 betaalden de bestuurders van de Nijmeegse 
Broederschappen namelijk ƒ7 tot kwijting van de in 1849 ten 
behoeve van Toon gemaakte verplegingskosten aan Heeren 
Burgemeester en Wethouderen van Rotterdam.18

Op 20 oktober 1851 woonde Antonius op het Praalshof te Nij-
megen. Hij was toen zonder beroep of maatschappelijke be-
trekking. In zijn uiterste wil benoemde hij Jacobus ter Poorten, 
slijter en tapper te Nijmegen, tot voogd over zijn minderjarige 
kinderen. Tevens verzocht hij hem ervoor te willen zorgen dat 
die kinderen volgens de Rooms Katholieke religie zouden wor-
den opgevoed.19

Na het overlijden van Anna Maria de Jager moest er een toe-
ziende voogd worden benoemd over de twee nog minderja-
rige kinderen. Dat waren Adrianus Jacobus van 17 en Theo-
dorus Prudon van 8 jaar. Op 23 juni 1856 kwamen daartoe bij 
de kantonrechter bijeen Philippus Prudon, turfdrager, oom 
van vaderszijde; Gerrit Janssen, kapitein van de stoomboot 
Willem III, aangehuwde oom van moederszijde; en Fijt Arnol-
dus de Jager, kandidaat-notaris te Nijmegen, neef van moe-
derszijde.
De rechter nam in aanmerking dat er geen meerdere bloed-
verwanten van de minderjarigen binnen het Koninkrijk zouden 
bestaan dan de genoemde drie. In overeenstemming met hun 
eenparig gevoelen, benoemde hij tot toeziende voogd Phi-
lippus Prudon. Die verklaarde deze betrekking wel op zich 
te willen nemen, hij legde de eed af en beloofde zijn plichten 
deugdelijk en getrouwelijk te zullen vervullen, zeggende ‘Zo 
waarlijk helpe mij God Almachtig’.20

Arie de Jager overleed te Nijmegen op 10 juni 1856. Twee we-
ken later kwamen in zijn sterfhuis aan de Vleeschhouwer-
straat zijn erfgenamen, hun voogden en bewindvoerder, de 
notaris, een schatter en getuigen bijeen, om een boedelinven-
taris op te maken van de nagelaten goederen van Arie. Ceci-
lia Wouterina de Jager, huisvrouw, was gemachtigd door haar 
echtgenoot Gerrit Janssen, kapitein op de Stoomboot Willem 
III. Anthonius Prudon, schipper, weduwenaar van Anna Maria 
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de Jager, was er in hoedanigheid van vader en voogd over zijn 
twee minderjarige kinderen, Adrianus Jacobus en Theodorus 
Prudon. Philippus Prudon, turfdrager, was er bij in hoedanig-
heid van toeziende voogd over de genoemde minderjarigen. 
Fijt Arnoldus de Jager, kandidaat-notaris, was er als bewind-
voerder over de erfportie van de minderjarigen Prudon, ten 
einde dat gedeelte te administreren dat zij zouden verkrijgen, 
tot aan hun meerderjarigheid.
De aanwijzing en opgave van hetgeen behoorde te worden ge-
noteerd, werd gedaan door Leonardus ter Linden, en de waar-
dering van de goederen gebeurde door de koopman Egbertus 
Gijsbertus Koppel.
De bezittingen van Arie de Jager werden in totaal geschat op 
ruim 2100 gulden. Daarbij waren enkele schuldbekentenissen 
en contant geld. Opvallend daarbij was dat hij 103 rijksdaal-
ders in zijn bezit had. De inboedel van zijn huis werd overge-
bracht naar het lokaal der notarissen in Nijmegen om aldaar te 
worden verkocht.21

Antonius Prudon, schipper, voor zichzelf en als vader en voogd 
over zijn twee minderjarige kinderen, Gerrit Janssen, kapitein 
op de Stoomboot Willem III en zijn echtgenote Cecilia Woute-
rina de Jager, en Philippus Prudon, turfdrager, in hoedanigheid 
van toeziende voogd, hadden de kandidaat-notaris Gijsbertus 
Wilhelmus Koppel, gemachtigd om hen te vertegenwoordigen 
bij de openbare veiling van de eeuwigdurende erfpacht van 
een hofstede genaamd De Nootenboom, gelegen in de buurt 
Haalderen, gemeente Bemmel. De hofstede was voor twee-
derde deel eigendom van Gerrit Janssen en zijn echtgenote 
Cecilia Wouterina de Jager, en voor het overige derde deel 
van hetzelfde echtpaar plus de twee minderjarige kinderen 
van Antonius Prudon. Zij hadden dit bezit verworven uit de 
nalatenschap van Arie de Jager en diens echtgenote Jacoba 
van Erp.
De veiling vond plaats op woensdag 12 november 1856 ten hui-
ze van de kastelein P. van Erp te Bemmel. De heer Fijt Arnoldus 
de Jager was als bewindvoerder over het aandeel van de twee 
minderjarige kinderen persoonlijk bij de veiling aanwezig, en 
hij zette als eerste in met een bedrag van ƒ710. Direct stelde hij 
nog tien hogen ofwel 30 gulden. Daarna stelde de landbouwer 
Johannes Gerhardus Peters nog 20 hogen ofwel 60 gulden, 
waarmee de totale inzet uitkwam op ƒ800. Vervolgens werd er 
door de notaris nog hoger aangehangen en afgeslagen, maar 
er werd niet meer gemijnd, zodat Peters de koper van de erf-
pacht van de hofstede werd. Hij verklaarde de koop te hebben 
gedaan voor zichzelf en voor zijn zuster Wendelina Peters, ar-
beidster. Zij hadden de hofstede, samen met hun broer Jan, al 
in erfpacht in gebruik.22

Dezelfde erfgenamen van Arie de Jager meldden zich in fe-
bruari 1857 opnieuw bij de notaris. Zij gaven aan dat zij de na-
latenschap van Arie nog te verdelen hadden. De verkoop van 
de roerende goederen had ƒ116,28 opgebracht. Aan bank- en 
muntpapier, coupons en contanten was er in de boedel gevon-
den de som van ƒ350,93. Diverse schuldbekentenissen waren 

inmiddels met rente afgelost. De opbrengst van de verkoop 
van de erfpacht werd er bij opgeteld, de kosten van de begra-
fenis, notariële akten en meerdere kleine onkosten werden 
er van afgetrokken. Uiteindelijk bleef er ƒ2305,56 over. De 
helft daarvan ontvingen Cecilia Wouterina de Jager en haar 
echtgenoot Gerrit Janssen in contanten. De andere helft was 
bestemd voor de twee minderjarige kinderen van Antonius, 
Adrianus Jacobus en Theodorus Prudon. Zij namen de schuld-
vordering op de heren K. Verburgh en P.L. Teeuwissen, ten be-
drage van ƒ1000 over en ontvingen de rest in contanten. Het 
werd in ontvangst genomen door de heer Fijt Arnoldus de Ja-
ger, om door hem te worden beheerd, zoals dat door Arie de 
Jager in zijn testament was bepaald. En daarmee was dan ein-
delijk de nalatenschap van Arie de Jager tot ieders volkomen 
genoegen verdeeld en gescheiden.23

Hoe verging het de kinderen van Antonius?

Antonius overleed in Amsterdam en in zijn overlijdensakte wordt 
hij ten onrechte Anton Perdon genoemd.
Omdat er een voogd voor de twee minderjarige kinderen, te 
weten Adrianus Jacobus Prudon, 19 jaar oud, en Theodorus 
Prudon, 11 jaar oud, moest worden aangesteld, werden op 29 
december 1858 in het lokaal van de gewone zittingen van het 
kantongerecht op het raadhuis te Nijmegen vier naaste bloed-
verwanten gehoord. Dat waren Joseph Petrus Paulus Hubertus 
Prudon, Commies Ontvanger bij de Plaatselijke Belastingen te 
Nijmegen, neef van vaderszijde; Adrianus Kleber, kleermaker, 
wonende te Beek, aangehuwde neef van moederszijde; Cilia-
nus de Jager, zonder beroep, wonende te Nijmegen, oudoom 
van moederszijde; en Gerrit Jansen, kapitein op de Stoomboot 
De Valk, wonende te Nijmegen, oom van moederszijde. Die vier 
comparanten overlegden gezamenlijk over de persoon wiens 
benoeming het meest met de belangen van deze minderjarigen 
zou stroken. De drie eersten verklaarden de vierde en die vierde 
verklaarde de derde comparant als het meest geschikt te be-
schouwen.
De kantonrechter benoemde vervolgens, overeenkomstig de 
aanduiding van de meerderheid van de naastbestaanden, tot 
voogd over de minderjarigen Gerrit Jansen, die daarop ver-
klaarde de betrekking wel op zich te willen nemen en hij legde 
dan ook de vereiste eed af.24

Het leven van Antonius’ oudste zoon Adrianus 
Jacobus (Janus)
Antonius’ oudste zoon trad in de voetsporen van zijn vader. Een 
werkzaam leven van schippersknecht, stuurman, schipper, tot 
kapitein op stoomboot De Valk. Vervolgens werd hij op oudere 
leeftijd brugwachter en daarna winkelier te Meppel.
Adrianus was schippersknecht toen hij zich in 1857 liet regis-
treren in het Inschrijvingsregister voor de Nationale Militie. 
Hij was 1,695 meter lang, had een rond aangezicht, een hoog 
voorhoofd, bruine ogen, donkerbruin haar en wenkbrauwen en 
hij had een litteken aan zijn voorhoofd. Hij woonde nog bij zijn 
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vader. Hij trok lotnummer 247 en daarmee werd hij aangewe-
zen tot de dienst.25

Nadat ook Adrianus’ vader was overleden moest er in diens 
plaats een voogd worden benoemd over Adrianus Jacobus, die 
inmiddels 19 jaar oud was. De kantonrechter volgde het advies 
van de meerderheid van de opgeroepenen op en benoemde 
Gerrit Jansen, kapitein op de stoomboot De Valk, tot voogd. 
Die verklaarde de betrekking wel op zich te willen nemen en 
hij legde daartoe de vereiste eed af.26 Nadelig zal deze benoe-
ming voor Adrianus niet zijn geweest, want acht jaar later was 
Adrianus zelf kapitein op de stoomboot De Valk.
Op 15 mei 1860 werd Adrianus gepasporteerd van het 3e Regi-
ment Vesting Artillerie waarbij hij drie jaren had gediend.
Toen Adrianus in 1861 wilde gaan trouwen met Elisabeth Jo-
hanna Telder had hij daarvoor de toestemming nodig van zijn 
voogd en toeziende voogd. Blijkbaar was Gerrit Jansen ver-
vangen door de logementhouder Jacobus Ter Poorten, want 
die ging als voogd, samen met Philippus Prudon, de toeziende 
voogd, naar notaris Robbers om een akte van huwelijkstoe-
stemming op te laten maken. Tegelijkertijd verklaarden zij dat 
met de persoon die in de overlijdensakte werd vermeld als An-
ton Perdon, weduwnaar van Anna Maria de Jager, de vader van 
Adrianus was bedoeld.27

Adrianus was in 1861 uit Nijmegen naar Kampen gekomen. 
Elisabeth Johanna kwam op 7 augustus 1861 uit Amsterdam 
naar Kampen. Daar woonden zij in de Oudestraat 631, wijk 4. 
Gezamenlijk trokken zij eind augustus 1863 naar Deventer. 
Daar woonden zij in de Bursestraat. Op 3 mei 1864 verhuisden 
zij naar Nijmegen.
Een week later werd Adrianus daar ingeschreven in het In-
schrijvingsregister voor de Dienstdoende Schutterij in de ge-
meente Nijmegen, nog van het dienstjaar 1863. Adrianus was 
toen stuurman en hij woonde aan de Voerweg, wijk A, nr. 98. Hij 
was op dat moment 1,70 meter lang.28

Als kapitein van een stoomboot werd Adrianus opnieuw inge-
schreven in het bevolkingsregister van Deventer, toen hij daar 
op 7 februari 1866, samen met Elisabeth terugkeerde vanuit 
Nijmegen. Ze woonden achtereenvolgens in de Rijkmanstraat, 
in de Boterstraat, in de Menstraat en wederom in de Rijk-
manstraat.
Op 4 november 1872 verhuisden Adrianus en Elisabeth uit 
Deventer naar Kampen. Daar woonden zij in wijk 2, Achter de 
Nieuwe Muur 542 en hij was daar korte tijd winkelier. Op 22 
mei 1878, kort na de geboorte van hun zoon Lodewijk trokken 
Adrianus en Elisabeth uit Kampen naar Zwolle. Daar woonden 
zij eerst Achterom, K308, later in de Assendorpersteeg L106. 
Op 31 mei 1881 verhuisden zij uit Zwolle naar Meppel, waar zij 
woonden in de Grote Kerkstraat. Adrianus was daar eerst ma-
troos op een stoomboot, later kapitein van de Stad Meppel.
Elisabeth was Christelijk Gereformeerd, Adrianus was Ne-
derlands Hervormd. Daarmee was hij een uitzondering, want 
vrijwel alle Prudons waren Rooms Katholiek. In 1891 werd hij 
vermeld als arbeider. Elisabeth en Adrianus hebben in Mep-
pel op meerdere adressen gewoond, achtereenvolgens in de 
Kinkhorststraat, in de Groote Oeverstraat, in de Hoofdstraat 

en ten slotte aan de Heerengracht 11. Na 1901 werd Adrianus 
brugwachter van de Beerebrug.
In de gemeenteraadsvergadering van 15 april 1914 stelden 
B&W van Meppel aan de raad voor om aan de brugwachter 
Prudon ƒ2 pensioen toe te kennen, omdat hij ook al een inva-
liditeitsrente van ƒ2 ontving. Raadslid Van Esso vond dat ech-
ter te weinig en stelde voor om het pensioen te bepalen op ƒ4. 
Nadat de raad er uitvoerig over had gedebatteerd werd zijn 
voorstel aangenomen.29

Op 31 mei 1915 verliet Adrianus Meppel om terug te keren naar 
zijn geboorteplaats Nijmegen. Daar woonde hij enige tijd aan 
de Kromme Elleboog 26. Bij Koninklijk Besluit van 10 juli 1915 
werd aan Adrianus ingevolge de Pensioenwet voor Gemeen-
teambtenaren van 1913 een pensioen toegekend van ƒ63. Op 
9 mei 1916 vertrok hij weer naar Meppel. Toen hij op 31 janua-
ri 1922 in het Diaconie-Armhuis van Meppel overleed, was hij 
rentetrekker van de Nederlandse Invaliditeitswet.

Het leven van Antonius’ jongste zoon Theodorus 

Op 10 oktober 1866 moest er een voogd en een toeziende 
voogd worden benoemd over Theodorus Prudon, de toen 
19-jarige zoon van wijlen Antonius Prudon en Anna Maria de 
Jager. De kantonrechter in Nijmegen liet vier bloedverwanten 
oproepen: Joseph Petrus Hubertus Prudon, zonder beroep, 
wonende te Nijmegen; Adrianus Jacobus Prudon, kapitein op 
de stoomboot De Valk, de broer van Theodorus, wonende te 
Deventer, beide van vaderszijde; Adrianus Kleber, kleerma-
ker te Beek, neef van moederszijde; en Gerrit Jansen, zonder 
beroep, wonende te Rotterdam en eveneens neef van de min-
derjarige. Laatstgenoemde was ook ‘behoorlijk opgeroepen’, 
maar niet verschenen op de rechtszitting. De drie comparan-
ten hadden alledrie een andere mening over wie het beste 
tot voogd en toeziende voogd benoemd zou kunnen worden. 
Uiteindelijk benoemde de kantonrechter Philippus Prudon, 
turfdrager en schipper te Nijmegen, tot voogd, en Adrianus 
Kleber, de kleermaker, tot toeziende voogd. Beiden accep-
teerden de betrekking en legden de vereiste eed af met de 
woorden ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’.30

Theodorus woonde bij zijn oom Philippe en tante Ida in de 
Grootegas en bij zijn inschrijving voor de Nationale Militie in 
1866 was Theodorus 1,523 meter lang en werkzaam als schip-
persknecht. Bij de loting trok hij nummer 156, maar hij hoefde 
niet in dienst omdat zijn broer al gepasporteerd was. De mili-
tieraad deed de uitspraak op 14 maart 1867.31

Op 31 mei 1872 werd Theodorus genoteerd in het Inschrij-
vingsregister voor de Dienstdoende Schutterij. Zijn beroep 
was toen schipper en hij woonde in de Grootegas. Zijn lengte 
was toen 1,59 meter.32

Tien jaar later, op 7 mei 1882 bevond Theodorus zich ’s avonds 
om half twaalf in kennelijke staat van dronkenschap in de He-
zelstraat. Dat was twee agenten van politie niet ontgaan. Zij 
maakten proces-verbaal tegen hem op en op 21 juni moest 
Theodorus daarvoor bij de kantonrechter verschijnen. Hij 
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verscheen echter niet en werd bij verstek veroordeeld tot 
een geldboete van ƒ7,50.33

Op 1 december 1882 moest Theodorus zich opnieuw ver-
antwoorden voor de kantonrechter in Nijmegen, dit keer 
samen met zijn oom Philippe en met diens zoon Reinier. Zij 
werden beklaagd dat zij op 20 oktober 1882 in vereniging en 
tegelijkertijd ’s nachts om kwart over twaalf in de Grootegas 
‘zoodanig luidruchtig hebben staan vloeken, razen en tieren 
dat de rust der inwoners daardoor is verstoord geworden’. 
Theodorus en Philippe werden ieder veroordeeld tot een 
geldboete van ƒ7,50 plus de kosten van de procedure. Rei-
nier werd in deze rechtszitting vrijgesproken omdat hij op 24 
november al voor hetzelfde feit veroordeeld was.34

Theodorus woonde aan de Kromme Elleboog 4 toen hij in 
1905 een beroep moest doen op de bedeling. Hij werd om-
schreven als een eenlopend persoon. Als zijn geboortejaar 
werd 1844 genoteerd, daardoor was hij ouder dan 60 jaar en 
kreeg hij over de maanden april tot en met december ƒ1 uit-
betaald, in totaal dus ƒ9. In werkelijkheid was hij pas 58 jaar. 
In 1906 woonde hij in de Kloostergas, later ook als Klooster-
straat en Kloosterhof aangeduid. In de maanden januari tot 
en met juni gaf men hem telkens ƒ1, in de maanden juli tot 
en met december ƒ0,75. Zijn steun bedroeg in 1906 in totaal 
ƒ10,50. In 1907 kreeg hij elke maand ƒ1. In 1908 kreeg hij in 
december twee kwartjes extra, zodat hij in dat jaar ƒ12,50 on-
derstand ontving. In 1909, 1910 en 1911 kreeg hij elke maand 

ƒ1. In december 1911 kreeg hij een kwartje extra. De eerste 
drie maanden van 1912 gaf men hem telkens ƒ1,50, daarna ƒ1. 
In totaal ontving hij in 1912 ƒ13,50. In 1913 kreeg hij de eerste 
vier maanden ƒ1, alle overige maanden ƒ1,50, in totaal ƒ16 
voor dat jaar. In de maanden januari tot en met april 1914 
keerde men hem ƒ1,50 per maand uit, van mei tot en met sep-
tember ƒ2 en van oktober tot en met december zelfs ƒ3 per 
maand, waardoor hij in dat jaar ƒ25 aan steun mocht ontvan-
gen. In 1915 woonde hij niet meer aan de Kloosterhof maar in 
de Kromme Elleboog 6. Elke maand kreeg hij ƒ2 onderstand. 
In 1915 in totaal dus ƒ24. In 1916 ontving hij eenzelfde bedrag. 
Hij woonde toen in de Vleeschhouwerstraat 23. In de maan-
den januari tot en met augustus 1917 kreeg hij nog elke maand 
ƒ2. Daarna kwam hij blijkbaar in aanmerking voor een ouder-
domsrente en als gevolg daarvan kreeg hij nog maar ƒ1 steun 
in de maanden september tot en met december. In 1917 ont-
ving hij in totaal ƒ20 aan onderstand. In 1918 kreeg hij 4 × ƒ2, 
1 × ƒ3,25, 5 × ƒ3 en zelfs 2 × ƒ3,75 uitbetaald. Het totaal voor 
dat jaar was ƒ33,75.35

Eind 1918 vroeg Theodorus financiële ondersteuning aan bij 
de Nijmeegse Broederschappen. Als reden voor zijn aan-
vraag gaf hij op dat hij niet kon werken. Theodorus woonde in 
de Vleeschhouwerstraat 15. Zijn aanvraag werd gedaan door 
het St. Annagesticht. Zijn dokter was Blécourt.36

3. De Beerebrug in Meppel omstreeks 1900, wellicht staat Adrianus bij het brugwachtershuisje
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Genealogie

I.  Antonius (Toon) Prudon, gedoopt Nijmegen 1 maart 1809 
(getuigen: Joannes van de Kerkhof en Antonia Janssen), 
schippersknecht, schipper, overleden Amsterdam 22 
april 1858, zoon van Jacobus Ludovicus Prudon en Hen-
drina Schaap, trouwt Nijmegen 19 juli 1838 Anna Maria 
de Jager, geboren Nijmegen 15 mei 1817, zonder beroep, 
overleden Rotterdam 25 mei 1849 (in een schip liggende 
aan de Gelderschekade), dochter van Arian de Jager en 
Jacoba van Erp.

Uit dit huwelijk:
1.  Adrianus Jacobus (Janus) Prudon, volgt II.
2.  Jacobus Prudon, geboren Druten 27 november 1840, 

overleden Haarlem 16 januari 1841. Jacobus overleed 
aan boord van het schip van zijn vader, dat in de Ba-
kenessergracht te Haarlem lag. Vader Antonius deed 
zelf de aangifte van het overlijden en ondertekende 
de akte.

3.  Jacobus Prudon, geboren Nijmegen 25 oktober 1842, 
overleden aldaar 26 november 1842.

4.  Theodorus Prudon, geboren Rotterdam 3 juli 1847, 
schippersknecht (1866), schipper, arbeider, overleden 
Nijmegen 4 juni 1922 (aan een hartstilstand, aan de 
Doddendaal 10).

II.  Adrianus Jacobus (Janus) Prudon, geboren Nijmegen 7 
december 1838, schippersknecht, stuurman, schipper, 
kapitein op stoomboot De Valk, brugwachter, winke-
lier, overleden Meppel (aan het Noordeinde 2) 31 januari 
1922, trouwt Kampen 23 augustus 1861 Elisabeth Johan-
na (ook: Elisabeth Henderika) Telder, geboren Kampen 
15 maart 1834, zonder beroep, overleden Meppel 13 mei 
1902 (in de Grote Oeverstraat, wijk 2, nr. 239), dochter 
van Gerrit Telder en Johanna Vaak. In de Bevolkingsre-
gisters van Nijmegen, Deventer en Meppel staat als ge-
boortedatum van Elisabeth Johanna vaak ten onrechte 7 
mei 1935 vermeld.

Uit dit huwelijk:
1.  Levenloos aangegeven zoon Prudon, geboren Kam-

pen 14 november 1861.
2.  Lodewijk Adrianus Jacobus Prudon, geboren Kampen 

2 maart 1878, overleden Meppel 30 januari 1884.

Voor de volledige genealogie Prudon raadplege men het 
boek ‘Altijd Prudon!’.37
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Digitaal

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

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

Suggesties voor het zoeken op het internet 
door een genealoog, deel 3 

In Gens Nostra maart/april en juni 2014 (nummers 3/4 en 6) schreef ik Suggesties 
voor het zoeken op internet door een genealoog. Dit gaat over zoeken in webpagina’s 
waarop je veel genealogisch en historisch interessante items kunt vinden. Fryslân, 
Groningen en Drenthe waren hier uitgebreid uitgewerkt. In beide artikelen plaatste 
ik een oproep voor vergelijkbare websites voor de rest van Nederland. 
Paul van Gool gaf tips voor de provincies Zeeland, Brabant en Limburg. Hij was be-
reid de tekst voor het zoeken op deze sites te schrijven. Van diverse lezers kreeg ik 
nog andere suggesties, die heb ik verwerkt in de resterende provincies. Het geheel 
is een willekeurige greep uit de sites over Nederland, er zijn er ongetwijfeld meer. En 
misschien zelfs betere. Mogelijk zet dit artikel u op een spoor of inspireert het u tot 
verder zoeken.
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Algemeen
Zoeken naar gegevens uit de burgerlijke stand kan via www.
wiewaswie.nl. Het is mogelijk op twee personen te zoeken. 
Niet altijd zijn bij de treffers (gratis) scans van de aktes, maar 
soms zijn ze wel bij de daar genoemde archieven. U dient 
daar dus de akte nogmaals op te zoeken en daar de afbeel-
ding te openen, bijvoorbeeld op www.allefriezen.nl en www.
allegroningers.nl.
Als u een persoon niet kunt vinden in wiewaswie betekent dat 
niet dat er niets is. Men is nog bezig de database te vullen. 
Ook kan de naam verkeerd zijn ingevoerd. Zoeken op naam 
van partner of ouders levert dan mogelijk wel iets op. Dit kan 
ook van toepassing zijn voor andere websites. Het is ook mo-
gelijk op plaats, beroep en land te zoeken, zoekperiode is in 
te dammen.
Op www.geneaknowhow.net/digi/bronnen.html kunt u in (bij-
na) alle provincies (via de provincienaam/internet) zoeken via 
de daar vermelde links.

Overijssel

www.bonmama.nl is een systematische ontsluiting van de 
geschiedenis van Avereest en Ommerschans met meer dan 
500.000 naamrecords.
Op deze site staan de volledige transcripties van de burger-
lijke stand, een aantal bevolkingsregisters, het kadaster, be-
graafplaatsen en andere bronnen uit Avereest, waarbij alle 
persoonsnamen in deze bronnen worden gekoppeld aan een 
centraal genealogisch bestand. Als je op de website iemand 
hebt gevonden dan heb je daarmee direct toegang tot alle 
bronnen waarin zij of hij voorkomt. Je ziet waar zij/hij woonde, 
vraagt de eigendomsgeschiedenis van een woning op en roept 
de bijbehorende kadasterkaart op.
Op www.vpnd.nl (van papier naar digitaal) staat veel genea-
logisch interessants van voor 1811 over de plaatsen Avereest, 
Beulake, Blankenham, Blokzijl, Borne, Columschate, Dalfsen, 
Delden, Denekamp, Den Ham, Deurningen, Deventer, Diepen-
veen, Enschede, Enter, Giethoorn, Goor, Grafhorst, Gramsber-
gen, Haaksbergen, de Haare, Hardenberg, Hardenberg-Heem-
se, Hasselt, Hasselterkerspel, Heino, Hellendoorn, Hengelo, 
Kampen, Kamperveen, Kuinre, Lemelerveld, Losser, Masten-
broek Nieuwleusen, Oldemarkte, Oldenzaal, Olst, Ommen, 
Ootmarsum, Paasloo, Raalte, Rouveen, Rijssen, Staphorst, 
Steenwijk, Steenwijk(erwold), Steenwijkerwold, Tubbergen, 
Vollenhove, Vriezenveen, Wanneperveen, Weerselo, Wesepe, 
Wierden, Wilsum, Windesheim, Wijhe, IJhorst, IJsselham, IJs-

selmuiden, Zalk-Veecaten, Zwartsluis, Zwolle en Zwollerker-
spel. Bronbewerkingen van dopen, trouwen, lidmaten, begra-
ven, vuurstedenregisters, hoofdgeld, besnijdenisboeken enz. 

Flevoland

www.nieuwlanderfgoed.nlvoorouders beheert alle genealo-
gische bronnen van de gemeenten in de provincie Flevoland: 
Urk, Schokland en het openbaar lichaam ‘de Noordoosterlijke 
Polder’. Ze beslaan de periode 1688-1950. De Catalogus geeft 
toegang tot de beschrijving van tienduizenden archiefstuk-
ken, archeologische en museale voorwerpen, foto’s, films, 
boeken en kaarten.

Gelderland

www.streekarchivariaat.nl (Streekarchivariaat Noord-
west-Veluwe) toont de Collecties virtuele studiezaal van 
Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en bijbeho-
rende plaatsen. Intikken van de zoekterm in Zoeken door alle 
bronnen geeft het gevondene in Archieven, Bibliotheek, Beeld-
bank, Kranten, Alle personen en Notarieel. Onder Verhalen 
staan diverse artikelen.
Op www.mijngelderland.nl/genealogie krijgt u niet veel ge-
nealogische treffers, maar er is wel veel te lezen (Verhalen) 
over allerlei onderwerpen, deze site geeft een verwijzing naar 
archieven binnen de provincie en er staat een uitleg over ge-
nealogie. Via de link van het archief CODA (Cultuur Onder Dak 
Apeldoorn, onder archieven) kunt u de bevolkingsbladen van 
Apeldoorn en omgeving doorzoeken. Ook rechtstreeks te be-
reiken via www.coda.apeldoorn.nl.
www.oudscherpenzeel.nl heeft op zijn site een wagen vol ver-
halen. Tradities, genealogieën, foto’s, links, digitaal archief, 
oud-Scherpenzeel en historische wandelingen. En een project 
om tradities en gebruiken in Gelderland te verzamelen en te 
bewaren. (Deze tip kwam van C. van ’t Hof).
www.geldersarchief.nl geeft u de keus tussen archieven, 
beeld & geluid, familiegeschiedenis, omgevingsgeschie-
denis, tweede wereldoorlog en gelderland in cijfers. U kunt 
eenvoudig zoeken en/of uitgebreid in de 24.950.280 beschrij-
vingen in 2.087 archieftoegangen. Andere zoekopties geeft 
onder andere Affiches, Kaarten, Prentbriefkaarten, Webpagi-
na’s en Zegels.
Een website voor digitale genealogische brongegevens en 
overige items in de Achterhoek (en daarbuiten) bereikt u door 
het intikken van www.genealogiedomein.nl in uw adresbalk.
Er zijn diverse documenten aanwezig van (heel veel) kerke-
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lijke en/of burgerlijke gemeenten. Het betreft onder ande-
re transcripties van de originele registers van doopboeken, 
trouwboeken, lidmatenboeken, begraafboeken, etc. Ook van 
de burgerlijke stand (na 1811) en van de zogenaamde municipa-
liteitshuwelijken (municipaliteit is gemeentebestuur, periode 
1796-1811) is een aantal documenten beschikbaar. Tevens zijn 
er gegevens te vinden van bewerkingen (en ook digitale foto’s) 
van het Oud Rechterlijk Archief (ORA) van diverse plaatsen. 
Regelmatig worden relevante digitale genealogische items 
toegevoegd.

Utrecht

Op www.hetutrechtsarchief.nl krijgt u via Collectie (balk bo-
venin) en Indexen, blokken die doorverbinden met diverse 
zoekmogelijkheden. Dat zijn: Algemeen zoeken op personen, 
Notariële akten 1560-1811, Registers Burgerlijke Stand 1811-
1960, Memories van Successie 1818-1902, Doop-, Trouw- en 
Begraafboeken 1579-1811, Bouwvergunningen en bouwte-
keningen, Criminele sententies 1513-1811 (Vonnissen van het 
Hof van Utrecht), Brieven 1706-1739, Hinderwetvergunningen 
1906-1978, Stukken van de Kamer van Koophandel 1922-
1992 en Bladmuziek 1764-1924. Ze geven bij aanklikken een 
zoekscherm met o.a. mogelijkheid tot zoeken op Alle velden, 
Achternaam, Plaatsnaam, Gezindte en (soms) Opmerkingen. 
Onder Collectie kunt u ook nog de items Archiefbank, Beeld-
bank, Handschriften, Bibliotheek en Kranten selecteren. 
Voordat u naar het Utrechts Archief gaat is het nuttig even 
onder Onderzoek te kijken naar openingstijden, tarieven en 
onderzoeksgidsen.
www.archiefeemland.nl omvat de regio Amersfoort, Baarn, 
Bunschoten, Eemnes, Renswoude, Soest, Woudenberg, Wa-
terschap Vallei & Veluwe en Kamp Amersfoort. Bij Collectie 

kunt u zoeken in Bouwtekeningen, Bibliotheek, Kadastrale 
Atlas, Film & Geluid, Foto’s, Kaarten en Ontwerptekeningen, 
Kranten en Voorouders.

Noord-Holland 

De provincie Noord Holland heeft www.noord-hollandsarchief 
met in de linker kolom de verdeling in Archief, Bibliotheek, 
Beeld en Kranten. Het middenblok heet u welkom, onder 
Nieuws staan openingstijden, nieuwe indexen, aanvullingen, 
tentoonstellingen. Online zoeken (rechterkant scherm) geeft 
toegang tot strafvonnissen, veroordeelden krijgsraad, memo-
ries van successie, militieregisters, vrederechter Noord-Hol-
land en nog veel meer.
Op www.regionaalarchiefalkmaar.nl kunt u zoeken in 1.000 
archieven, uw familieonderzoek starten, het verleden bekijken 
en zoeken in de bibliotheekcatalogus, kranten en tijdschriften 
van historische verenigingen. Te bereiken via de startpagina 
en/of via Collecties. Op de startsite verder Twitter, Nieuws uit 
het archief en Agenda. Als u een naam intikt (u kunt wildcards 
gebruiken) in het zoekscherm krijgt u de treffers per onder-
werp gerangschikt, met de afbeeldingen verkleind. De rode 
button geeft het aantal gevonden items, aanklikken maakt ze 
zichtbaar. U kunt afbeeldingen vergroten.
Het Stadsarchief Amsterdam heeft een hele serie indexen op 
haar site www.stadsarchief.amsterdam.nl, te bereiken via Ar-
chieven, Archiefbank, Indexen. Hier kunt u (onder andere) zoe-
ken in Bevolkingsregisters (1851-1853 en 1874-1893), Persoons-
kaarten, Politierapporten, Poorters, Gezinskaarten, Dopen, 
trouwen en lidmaten doopsgezinden. In het Indexen overzicht 
staan ze alfabetisch met erachter Zoek, Voorbeeld en Handlei-
ding. De basisgegevens worden getoond, scans van afbeeldin-
gen kunnen (tegen betaling) worden besteld. U krijgt ze als pdf.
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Zuid-Holland
www.digitalestamboom.nl maakt genealogisch onderzoek 
gemakkelijk. U kunt zoeken in Gemeentearchief Delft, Archief 
Eemland, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Gemeen-
tearchief Rotterdam en in het Haags Gemeentearchief. Aan-
vinken wat u wilt (doop, trouwen, begraven, geboorte, huwe-
lijk, echtscheiding, overlijden of bevolkingsregister) (alles kan 
ook), eventueel periode aangeven en regio en/of plaats selec-
teren, naam invullen en Zoeken geven. In de lijst met treffers 
worden de naam, datum, bron, rol (vader, partner, moeder enz.) 
en plaats gegeven. Op de naam klikken geeft meer info, de af-
beelding verschijnt (bij de bevolkingsbladen van Rotterdam en 
Den Haag) via Bekijk de scan.
Zoeken in Leiden en omgeving kan op de site van het Regionaal 
Archief Leiden op www.erfgoedleiden.nl. Via collecties kunt 
u (onder andere) tussen Archieven, Beeldmateriaal, Biblio-
theek, Kranten, Personen, Monumentenregister en Uw Ver-
halen kiezen. Of door de gehele collectie zoeken. Bij Personen 
is het mogelijk met wildcards te werken en kunt u een tweede 
persoon invullen. De treffer aanklikken geeft uitgebreid gege-
vens met (soms) de mogelijkheid Akte inzien. Sommige aktes 
zijn in negatief, die moet u dus even met een fotobewerkings-
programma positief maken. Onderstreepte namen linken door 
naar treffers over die persoon. Ingevoerd zijn bevolkingsregis-
ters en burgerlijke stand. In het blauwe vlak onder Help staan 
Hulp en Tips.
www.groenehartarchieven.nl is een samenwerkingsverband 
tussen het Streekarchief Midden-Holland en het Streekarchief 
Rijnlands Midden en bewaart de archieven van de gemeenten: 

Bergambacht, Gouda, Krimpen a/d IJssel, Nederlek, Ouder-
kerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Zuidplas, Alphen aan 
den Rijn, Nieuwkoop, Rijnwoude en Kaag en Braassem.
Paul van Gool gaf de aanzet tot de volgende sites, ik vulde ze 
deels aan:
www.streekarchiefvpr.nl, heet u welkom op het Streekarchief 
Voorne-Putten en Rozenburg. Dit is een gemeenschappelijke 
regeling tussen de gemeenten en het waterschap op deze 
eilanden. Onder Zoeken in collecties vindt u: Zoeken in Alles, 
Genealogische akten, Notariële akten, Bladeren door scans, 
Beeldbank, Bibliotheek, Plattegronden en Digitale kranten.
www.allezoetemeerders.nl is de site van het Historisch Ge-
nootschap Oud Soetermeer met ondermeer gegevens uit de 
burgerlijke stand.
Home.hccnet.nl/p.molema/hwweb.htm wil met deze pagina 
een startpunt voor genealogisch onderzoek in de Hoeksche 
Waard bieden. Naast Hoeksche Waardse families (index na-
men op website) vindt u op de site ook diverse bronbewerkin-
gen, onder andere van Cilaarshoek, Dordrecht, Maasdam, Sint 
Anthoniepolder, Oud Beijerland, Strijen en Westmaas.
Gegevens van meer dan 45.000 personen, voornamelijk van de 
Zuidhollandse eilanden, zijn verzameld door Peter Klok en zijn 
te vinden op www.hef.ru.nl/~pfk/genealogie. Vanaf deze web-
site is het mogelijk om gegevens te zoeken en te bekijken van 
personen die voor 1900 geboren zijn.
Op www.voorouder.nl staan Genealogische verkenningen op 
het eiland IJsselmonde, Schiedam, Delfshaven en daarbuiten. 
Via Genealogie komt u bij een uitgebreid zoekscherm. Deze 
link werd ook door Erica uit Dordrecht genoemd. Ze tipte te-
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vens de website www.dordtenazoeker.nl: Dordtse historische 
gegevens en meer. Onder Hulpbronnen Dordrecht staan onder 
andere: Hoofdgeld, impost, verponding, gevangenen, schip-
pers, 100e penning, monsterrollen, dienstplichtigen 1808 en 
nog veel meer. Tientallen bronnen van 1558 tot 2014. Onder 
Overige hulpbronnen staan bewerkingen van Papendrecht, 
Dubbeldam en Wieldrecht. De site is te doorzoeken via ZOEK. 
U krijgt vermeldingen, wilt u daar meer over weten dan ‘moet’ 
u zich even (gratis) registeren.
C. van ‘t Hof heeft, mailde hij, veel plezier van de webstie 
www.rijerkerk.nl, waarop meer dan 275.000 personen staan 
van voornamelijk de Hoeksche Waard, IJsselmonde en Voor-
ne-Putten. Intussen werkt die link niet meer. Mogelijk kunt u 
iets met www.rijerkerk.net/zuidh.eil/archieven.htm, waarop 
archieven van Barendrecht, Dordrecht, Goeree-Overflakkee, 
Hoekse Waard, Korendijk, Rotterdam en Voorne Putten staan. 

Zeeland

Dit stuk is geschreven door gastschrijver Paul van Gool.
Genealogisch onderzoek in Zeeland kan via twee paden ge-
beuren, beiden zoeken in dezelfde gegevensbestanden. De 
eerste mogelijkheid is het Zeeuwsarchief, www.zeeuwsar-
chief.nl. Hier vindt u nieuws en Zeeuwse verhalen. Onder Zoe-
ken/Archieven/Personen vindt u de zelfde resultaten als bij 
zoeken via de tweede mogelijkheid Zeeuwen Gezocht, www.
zeeuwengezocht.nl. Ik raad deze laatste website aan omdat 
het zoeken hier iets makkelijker is.
U zoekt in gegevens uit de DTB (1574-1810) en in de burgerlijke 
stand (vanaf 1796/1811). Tevens zijn een aantal andere bronnen 
ontsloten zoals bidprentjes en notarisarchieven. Standaard 
wordt er gezocht op achternaam, maar door op de pijltjes 
naast het zoekveld te klikken kunt u uitgebreider zoeken op 
voornaam, plaats en datum. Ook is het mogelijk om op meer-
dere personen te zoeken, zelfs meer dan twee.
Van een groot aantal gegevens zijn online scans in te zien, en 
tegen betaling te downloaden.
Naast deze uitgebreide verzameling gegevens hebben ook 
enkele gemeenten gegevens uit hun eigen archief online. 
Het betreft de gemeenten Vlissingen, www.gemeente-
archiefvlissingen.nl, Schouwen-Duivenland, www.schou-
wen-duiveland.nl/Inwoner/Gemeentearchief, Tholen, www.
archieftholen.nl en Borsele, www.borsele.nl/over-borsele/
gemeentearchief_43243.

Noord-Brabant

Dit stuk is geschreven door gastschrijver Paul van Gool.
In tegenstelling tot andere provincies kan er voor Noord-Bra-
bant niet op een centrale website naar alle Brabantse gege-
vens gezocht worden. Dit komt mogelijk doordat de (vijf) regi-
onale archieven, die ieder een deel van de provincie beheren, al 
lange tijd hun gegevens online beschikbaar hebben.
Het BHIC, www.bhic.nl, voluit Brabants Historisch Informa-
tie Centrum, is ontstaan uit een fusie van het Rijksarchief in 

Noord-Brabant, het Streekarchief Langs Aa en Dommel en 
het Streekarchief Brabant-Noordoost. Als gevolg hiervan zijn 
er naast de genealogische gegevens van het noord-oostelijke 
deel van de provincie ook gegevens uit andere delen van de 
provincie te vinden. Die gegevens zijn echter niet compleet 
en zoeken op de websites van de andere archieven is dan ook 
altijd raadzaam. Het zoeken naar genealogische gegevens op 
de website is zo makkelijk dat een beschrijving hier niet nodig 
lijkt. Kijk ook eens bij de vele andere gegevensbestanden op 
de website.
Voor het zuid-oostelijke deel van de provincie is het RHCe, Re-
gionaal Historisch Centrum Eindhoven, www.rhc-eindhoven.
nl, verantwoordelijk. In grote lijnen betreft het hier het gebied 
rondom Eindhoven en Helmond. Voor zoeken naar gegevens 
moet je op de link Zoek je stamboom (rechtsboven, oranje 
letters) klikken. Dit brengt je naar een andere website, www.
zoekjestamboom.nl. Hier kan gezocht worden binnen de DTB, 
de burgerlijke stand en bevolkingsregisters van de gemeenten 
uit deze regio. Onder bronnen kun je zien wat er beschikbaar is. 
Van een groot deel van de akten zijn scans in te zien en kunnen 
kopieën (tegen betaling) besteld worden.
Het midden van de provincie wordt beheerd door het Regio-
naal Archief Tilburg, www.regionaalarchieftilburg.nl. Bovenaan 
staat een link Zoeken in databases met daaronder een verdere 
keuze Genealogie. Vergeet echter niet om ook in de andere ge-
gevensbestanden te zoeken voor allerlei achtergrondinforma-
tie over uw familie en hun leefomgeving. Als u de keuze Genea-
logie gemaakt hebt ziet u een duidelijke uitleg over het zoeken 
met het zoekformulier aan de rechterkant. Klikt u op die pagina 
op toon personen zonder te zoeken dan worden alle 4.617.614 
(stand 24 juni) persoonsgegevens getoond.
De vierde regio wordt beheerd door het Regionaal Archief 
West-Brabant, www.regionaalarchiefwestbrabant.nl. Via de 
link Voorouders kunt u zoeken in de DTB, burgerlijke stand en 
bevolkingsregisters. Via Zoeken zijn de website zelf en o.a. 
de notariële akten, foto en film database en de archieven van 
bedrijven, instellingen en personen uit de regio doorzoekbaar.
De vijfde en kleinste regio wordt gevormd door het Streekar-
chief Langstraat Heusden Altena, www.salha.nl. Via Voorou-
ders zijn de gebruikelijke gegevens doorzoekbaar.
Naast deze vijf regio’s zijn er ook gegevens te vinden via een 
aantal gemeentelijke websites, deze gemeenten zijn geen on-
derdeel van één van de regio’s. Het betreft: Breda, www.stads-
archief.breda.nl, Roosendaal, www.roosendaal.nl/gemeente-
archief, Bergen op Zoom, www.markiezenhof.nl, Den Bosch, 
www.stadsarchief.nl en Loon op Zand en Udenhout, de site 
van het Adriaen Snoerman Fonds, www.snoerman.org.

Limburg

Dit stuk is geschreven door gastschrijver Paul van Gool.
Voor Limburg is sinds begin 2012 de website www.allelim-
burgers.nl beschikbaar. Deze website maakt gebruik van de 
GenDaLim databank (Genealogische Databank Limburg), die 
is ontwikkeld door Arie Marchal en Martin Pfeifer, volgens de 



80  –  Gens Nostra 2015 - jaargang 70 nummer 2

door Arie bedachte Genealogische Atoomtheorie, en bevat op 
dit moment 3 miljoen aktes (DTB en BS) uit Nederlands Lim-
burg en enkele aangrenzende plaatsen in België en Duitsland.
Naast bovenstaande website hebben ook de archieven websites 
waarop gegevens beschikbaar zijn. Als eerste de website van het 
Regionaal Historisch Centrum Limburg, www.rhcl.nl. Hun gege-
vens zijn te vinden via WieWasWie en ook op hun eigen website. 
Om te zoeken naar personen volgt u de volgende stappen: On-
derzoek (in linker menu)/Archieven en Collecties (zoeken), selec-
teer tab Personen. Na de eerste zoekopdracht (deze zoekt in alle 
velden) kunnen de zoekcriteria aangepast en verfijnd worden op 
achter- of voornaam, plaats, periode en soort akte.
Naast het provinciale archief RHCL hebben ook enkele ge-
meenten gegevens online. Het gaat om Roermond, www.roer-
mond.nl/Gemeentearchief, Venlo, http://archief.venlo.nl, bur-
gerlijke stand en bevolkingsregister zijn beschikbaar evenals 
een collectie bidprentjes.
Rijckheyt, www.rijckheyt.nl, voorheen Gemeentearchief Heer-
len, is het centrum voor regionale geschiedenis voor de ge-
meenten Heerlen, Nuth, Simpelveld en Voerendaal. Bevat zelf 
geen doorzoekbare gegevens, wel een aantal genealogieën.
Andere websites die behulpzaam kunnen zijn bij genealogisch 
onderzoek in Limburg zijn http://genealogie-limburg.net (Ge-
nealogie in Limburg) en www.shclimburg.nl, (Sociaal Histo-
risch Centrum voor Limburg), kenniscentrum gespecialiseerd 
in de sociaal-economische en sociaal-culturele geschiedenis 
van Limburg in de negentiende en twintigste eeuw.
Arno Coopmans stuurde de link www.landvankessel.nl. Als u 
in de adresbalk /genealogie/Lijst dorpen en gemeenten.htm 
toevoegt krijgt u gezinsbladen uit diverse dorpen in en rond-
om Limburg. Op de startsite onder andere Korte geschiedenis, 
Genealogie, Heraldiek en Digitale boeken.

Nederland overig en over de grens

Op https://familysearch.org/family-trees kunt u zoeken op 
voor- en/of achternaam, eventueel in combinatie met een 
tweede persoon. Aanklikken van Geboorte, Huwelijk, Plaats, 
Overlijden, Any (Birth, Marriage, Residence, Death, Any) 

(blauwe tekst) beperkt de zoekresultaten. Via Any kunt u de 
periode aangeven waarin u wilt zoeken. Door het vakje achter 
de naam aan te vinken zoekt de machine exact. Soms is het 
handiger op allerlei varianten te zoeken, men schreef soms de 
naam op de meest vreemde manieren. Zo komt mijn Nieske 
Beintema onder andere voor met de achternamen Poetema, 
Baaytema, Betema, Jaarda (echtgenoot) en Peutersen. Ook 
haar voornaam kent diverse varianten.
De website www.familysearch.org/search/collection/list 
geeft een overzicht van 1853 collecties die u kunt doorzoeken 
of waarvan u de afbeeldingen kunt bekijken (Browse Image). 
Gerangschikt op Place, Date en Collections. Bij Availability (be-
schikbaar) kunt u aangeven of u alleen collecties wilt zien met 
afbeelding. De serie loopt uiteen van Alabama tot Zimbabwe.
Enige cijfers bij bovengenoemde bron (land met tussen haak-
jes aantal collecties): Africa (17), Asia (42), Canada (86) United 
Kingdom en Ireland (125), United States (854).
Europa is onderverdeeld in (onder andere) België, Hongarije, 
Italie (143), Noorwegen, Oostenrijk en Spanje. U kunt de peri-
ode beperken tot groepjes van 50 jaar, er is een mogelijkheid 
(via Spouse) om op twee namen te zoeken. Ook hier zoekt u 
exact door een vinkje achter een naam te zetten, de plaatnaam 
is aan te geven. Onder Collections staan de standaardbestan-
den, maar ook Military en Migration is vertegenwoordigd. 
Kortom: de moeite van het proberen waard.
In de index van militairen kunt u zoeken in 1.532.690 inschrij-
vingen. De link is www.militieregisters.nl/zoek. U krijgt na het 
invullen van een naam alleen geboorte- en overlijdensplaats. 
Voor afbeeldingen moet u betalen. Uiteraard vindt u hier al-
leen mannen.
Van papier naar digitaal, www.vpnd.nl (ter bevordering van 
het online brengen van genealogisch bronmateriaal) geeft 
per provincie de beschikbare bronnen. Ook is er Nederland 
algemeen en Overzeese gebiedsdelen. Aanklikken van de pro-
vincie geeft de plaats, bron, wie hem aanleverde, wanneer en 
status van de transcriptie. Voor mijn voorouders uit Giethoorn 
maakte ik dankbaar gebruik van deze bron. Dit waren onder 
andere dopen, trouwen, verponding, 500ste penning, hoofd-
geld, vuurstedenregisters, zoutgeld en lidmaten. Vanzelfspre-
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kend vermeldt u bij publicatie de naam van de maker van het 
bestand/transcriptie.

Later binnengekomen sites/aanvullingen

Ik noemde in de vorige Suggesties voor het zoeken op in-
ternet door een genealoog de website www.graftombe.nl. 
Wim Cromwijk wees op www.online-begraafplaatsen.nl met 
(op 28 november) 726.802 grafmonumenten, 1456 begraaf-
plaatsen, 1.100.418 personen en 6573 monitorrecords. Op 
het Forum, links op de site, kunt u reageren, tips geven en/
of vragen stellen.
Wim noemde ook het ‘zusje’ van www.mensenlinq.nl: www.
online-familieberichten.nl. Deze website heeft tot doel het 
beschikbaar stellen van informatie over familieberichten uit 
landelijke en regionale kranten. Op dit moment staan op de 
site 201.241 bidprentjes, 113.031 geboorteadvertenties, 4.461 
geboortekaartjes, 41.111 huwelijksadvertenties en 876.753 
overlijdensadvertenties. Verder nog persoonskaarten, rouw-
brieven en trouwkaarten. Deze site telt totaal 1.261.033 items. 
Rechts op de site ‘vandaag ingevoerde’ advertenties, met de 
kranten en het aantal. U kunt zelf documenten toevoegen. 
Mijn, nog niet bewezen, stelling is dat er in de door mij ge-
noemde sites meer noordelijks en in bovengenoemde sites 
meer zuidelijks te vinden is.
Ik noemde al eerder www.archieven.nl, ik ontdekte recent een 
soortgelijke site die - behalve van Nederland - ook toegang 
geeft tot het archiefmateriaal van verschillende andere landen. 
www.archieven.nl zoekt in meer dan 96.000.000 archief-
stukken, heeft ruim 50 miljoen personen in het bestand en er 
nemen 85 organisaties aan deel.
www.archivesportaleurope.net heet u Welkom bij het Archie-
ven Portaal Europa. Bovengenoemd portaal geeft toegang 
tot informatie over het archiefmateriaal van verschillende 
Europese landen plus info over de archiefinstellingen. U kunt 
zoeken in 57.557.520 beschrijvingen van archiefstukken en 
18.326 personen en entiteiten van 753 archiefinstellingen. U 
kunt zoekopdrachten bewaren. Portal geeft in rood de naam 
en jaar of delict, erachter staat jaar/periode. Met de muis bo-
ven de rode tekst staan geeft uitgebreidere info, aanklikken 
nog uitgebreidere. U kunt ook zoeken in documenten waarvan 
een afbeelding is.

Op beide sites is het mogelijk op trefwoorden te zoeken bij-
voorbeeld VOC, pleegkind, oorlog enz.
Open Archieven, www.openarch.nl, is een site van Bob Coret, 
dit is een website waarmee u de genealogische gegevens op 
open archieven kunt doorzoeken. ‘Open archieven’ zijn archie-
ven die hun gegevens als open data beschikbaar stellen zodat 
ook andere ontwikkelaars deze kunnen hergebruiken. Op dit 
moment bieden ze de gegevens (en scans) van Erfgoed Lei-
den en omstreken (voorheen Reg. Arch. Leiden), dit zijn ruim 
4,4 miljoen persoonsvermeldingen. Als bij een akte rechts een 
(soort) driehoekje staat, dan geeft aanklikken daarvan een 
schema van de familie. Op Bob’s blog staat meer info: http://
blog.coret.org.

Conclusie 

Voor het grootste deel van Nederland zijn sites te vinden waar-
op u gegevens over uw voorouders kunt vinden, bij een deel 
ervan zijn geen (gratis) afbeeldingen beschikbaar; die kunt u 
vinden op de website www.zoekakten.nl (dit was voorheen Ge-
nVer, de aktes komen van FamilySearch, www.familysearch.
org, en zijn wat meer gestructureerd). Deze afbeeldingen zijn 
per provincie en gebeurtenis gerangschikt en gevonden aktes 
kunt u binnenhalen via Download, rechtsboven op de site. U 
kunt met Tools, daarnaast, de helderheid van een afbeelding 
bijstellen. Zoekakten.nl verwijst in principe alleen door naar de 
FamilySearch-scans van Nederland en België en is, net als Ge-
nVer was, een privé-initiatief. Gratis en voor niets toegankelijk. 
Op de openingspagina kunt u ook nog zoeken in de naamindex 
op 190.000 landverhuizers en in de naamindex (ruim 254.000 
namen) op de Militaire Stamboeken.
Uiteraard zijn kranten ook een prima bron voor genealogisch 
onderzoek. Op diverse genealogische/historische websites 
zijn deze digitaal te doorzoeken. Een hele ‘grote’ is www.delp-
her.nl. Zie hiervoor ook het door mij geschreven artikel Digitaal 
zoeken in kranten in Gens Nostra nummer 11, november 2014.
Werkt een link niet (meer), vul dan een deel van het woord in op 
www.google.nl. In de meeste gevallen zult u het nieuwe adres 
krijgen of een vervangende site.
Ik wens u veel plezier met het zoeken op internet en hoop dat 
dit artikel u daarbij helpt.

Antonia Veldhuis
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Portret

Pieter Jan van der Cingel en Anna van Putte

Pieter Jan van der Cingel, geboren Kerkwerve 26 december 1852, landbouwer, overleden Kerkwerve 24 april 
1932, zoon van Gillis van der Cingel en Lena Gast, trouwt Zonnemaire 25 juni 1875 Anna van Putte (op de foto 

in Schouwse klederdracht), geboren Bommenede 12 november 1852, overleden Kerkwerve 8 juli 1930, dochter 
van Lieven van Putte en Magdalene Romeijn.

Uit dit huwelijk zijn te Kerkwerve zeven kinderen geboren:
1.  Gillis, geboren 23 maart 1876, jong overleden.
2.  Gillis Johannes, geboren 16 april 1877, ongehuwd, landbouwer op de boerderij van zijn ouders, wethouder en loco-burgemees-

ter van de voormalige gemeente Kerkwerve, overleden Goudswaard (geëvacueerd i.v.m. de Watersnood van 1 februari 1953) 9 
september 1954.

3.  Magdalena Levina, geboren 25 juni 1878, overleden Rotterdam 30 april 1932, trouwt Kerkwerve 1 mei 1907 met Adriaan Pieter 
van der Linde, geboren Dreischor 9 september 1878, landbouwer in Oud-Beyerland, overleden Rotterdam 14 december 1962, 
zoon van Cornelis van der Linde en Maria Johanna Klompe.

4.  Lieven Leendert, geboren 4 april 1880, overleden (verdronken) te Kerkwerve 25 februari 1882; 5. Lena Maatje, geboren 7 april 
1881, overleden Zierikzee 25 augustus 1945, trouwt Kerkwerve 7 juni 1911 met Marinus van Langeraad, geboren Dreischor 11 
augustus 1872, landbouwer op “Dreischors Nieuwland” te Dreischor, overleden Zierikzee 6 november 1941, zoon van Krijn Adri-
aan van Langeraad en Neeltje Zegerina Doeleman.

6.  Lieven Leendert, geboren 19 oktober 1882, overleden Kerkwerve 25 november 1883.
7.  Janna, geboren 6 oktober 1885, overleden Kerkwerve 21 december 1925, ongehuwd.
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Pieter Jan van der Cingel was een telg uit het geslacht Van der 
Cingel, dat zijn oorsprong in de achtt iende eeuw had in Noord-
gouwe. Hij was boer op de boerderij van zijn ouders aan de 
rand van de bebouwde kom van Kerkwerve, thans Weelweg 3. 
Tevens was hij een aantal jaren wethouder van de voormalige 
gemeente Kerkwerve.
Met het overlijden van de ongehuwde zoon Gillis Johannes van 
der Cingel in 1954, was deze tak van de familie Van der Cingel 
ten einde. De boerderij te Kerkwerve bleef echter in de familie: 
in 1951 werd deze overgenomen door de oudste zoon van doch-
ter Lena Maatje van der Cingel, Krijn Adriaan van Langeraad. 
Zijn zoon en kleinzoon volgden hem op, zodat momenteel al 
weer de derde generatie Van Langeraad daar is aangetreden.
De broodwinning is echter in de loop der tijden veranderd. De 
ongeveer 50 ha grote boerderij was tot de Watersnood van 
1953 een gemengd bedrijf. Daarna is, mede ten gevolge van 
de herverkaveling, het uitsluitend een akkerbouwbedrijf ge-
worden. In het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw is de 
helft  van de akkerbouwgrond verkocht en is op de andere helft  
een bos aangeplant, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot 
de recreatieboerderij Van Langeraad. Daarnaast wordt op de 
voormalige boerderij een paling- en een escargot-kwekerij ge-
exploiteerd.

Deze foto’s van mijn overgrootouders zijn naar schatt ing aan 
het eind van de negentiende eeuw gemaakt door een onbeken-
de (Zierikzeese?) fotograaf.

Foto van de boerderij van Pieter Jan van der Cingel. Deze foto is 
gemaakt in februari 1928. Het woonhuis is gebouwd in 1917 naar 
een ontwerp van de bekende Schouwse architect Hoogenboom 
en het nam toen de plaats in van een “versleten” voorganger op 
dezelfde locatie. Kenmerkend onderdeel voor die tijd is het zo-
genaamde stenen “motorkot”, dat tegen de houten gevel van de 
schuur is gebouwd. Ook de veedrinkput op de voorgrond van de 
foto was een voor die tijd bekend onderdeel van een Schouwse 
boerderij. Beiden zijn, evenals de houten wanden van de schuur, 
na de watersnood van 1953 verdwenen.

Foto van drie van de zeven kinderen van Pieter Jan van der 
Cingel en Anna van Putt e door “Fotographisch Atelier van A.L. 
Preuniger” uit Zierikzee omstreeks 1884 gemaakt. Op de foto 
v.l.n.r.: Gillis Johannes, Lena Maatje en Magdalena Levina.

Rinus van Langeraad
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Tijdschrift en
Enkele gebruikte afk ortingen: 

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

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

Nederland
Lek en Huibert Kroniek, jg. 16, 2014-2. W. van Zijderveld: De 
zwervers aan de Zijpkade [de Jong, Eckhart, van Andel]; idem: 
Toen en nu; P. de Pater: De verzamelaar; J. de Jong: De afgetop-
te molen; Voetbal in Lexmond (2).

Lutje Feith [Groningen], 2014-2. G. Tutelaers: Drama achter de 
gevel [kijkje achter historische Groningse gevels met bloed-
stollende verhalen]; H. Boels: Oost-Friesland: Land van borgen; 
L. Bulthuis: De rijke smaak van de 19e eeuw op landgoed Borg 
Verhildersum; B. Jongejan: Leven van Joods meisje Liesel Aus-
sen verfi lmd.

De Maasgouw, jg. 133, 2014-2. R. van den Brand: Landmeters 
in het Pruisisch-Gelderse Overkwartier [Blum/Blom, Petri, 
Remoortet, Merner, Smabers, Joosten, Strauchen, Bourcet, 
Schöler]; D.D.L. Stoop: Het topje van de Heijtsberg [archeolo-
gie]; L. Verhart: Vondsten, vindplaatsen en verhalen: een kas-
boekje uit 1907 [archeologie]; L. Crouzen: ‘Een Noorse liefde, 
het weggestopte verlangen  van Felix Rutt en’ door A. Gorissen 
[boekbespreking]; L.H.M. Kreukels: ‘Eigen volk eerst?’ Refl ec-
ties op een proefschrift ; S. Langeweg: Mijnbouw en arbeids-
markt: een reactie.

Mars et Historia, jg. 48, 2014-2. P. de Wit, E. Muilwijk: De slag bij 
Waterloo: een onbekende order van maarschalk Ney; K. Schul-
ten: De ‘held van Waterloo’. Beeldvorming en werkelijkheid; R. 
Hoebens: De wapenkeuze van Engelandvaarders; K. Leebeek: 
D-day 6 juni 1944: invasie Normandië. RAF 320 (Dutch) Squa-
dron was erbij; L. Bruijn: De elf vermisten van Rawicz. De lotge-
vallen van elf soldaten van Oranje die tijdens het Englandspiel 
zijn verdwenen.
 
Molens, jg. 29, 2014 nr. 114. G. Troost, molenspecialist RCE, 
over kleurenonderzoek: Kleuren moeten aansluiten bij het 
verhaal van de molen; E. van Gerven: ‘Waarom is de molen hét 
icoon van Nederland?’; J. Bazelmans: De molen in reclame, poli-
tiek en kunst; B. Hoofs: Ervaren molenmaker Piet Straver: ‘Het 
werk is effi  ciënter geworden’; R. Wassens: ‘Dankzij het AKG 
blijft  belangrijke vakkennis bewaard’.

‘t Olde Guet [Vredewold], 2014 nr. 20. A. Buurma: Jetske Bergs-
ma en Wiebe Wietses Dijk en hun nageslacht [Cupery, Holtrop, 
Deves]; J. Boerema: De hooilanden ten noorden van Nuis en Nie-
bert; H.C.P. Besselink: De gezusters Hagedoorn en andere ver-
halen [van der Velde, Mellema, Vissia]; K. Vos: De Blaauwe Steen 
op De Haar [Ukena]; S. Klaassens: Mijn verblijf in Nederlands-In-
dië (1947-1950); G.W. Braam: De Van der Wiers, Friese pioniers 
op het Groningerland [een uniek stukje familie- en streekge-
schiedenis, 9 gen.; Harts, Sibma, Bosma, Kooistra, Braam]; H.J. 
en J. Boerema: Ledezett ers en Knovvelbinders (verv.).

De Omroeper [Naarden], jg. 27, 2014-2. H. Schaft enaar: Mei 1814: 
naar het einde van Naardens beleg; idem: De intocht van ‘De 

mannen van Naarden’ op 
12 mei 1814 en de herden-
king een eeuw later; idem: 
Ere wie ere toekomt. 
Jonkheer Jan Willem van 
Sypesteyn (1816-1866), 
de grondlegger van de 
blokkade van Naarden; F. 
Udo: Noodlott ig ongeluk 
in Naarden (1937) [Hen-
drica ten Elzen per onge-
luk vermoord]; T. Slinger: 
Over de reinigingsdienst 
in het vooroorlogse Naar-
den; H. Schaft enaar: Een 
Naardens lakenlood uit 
1588.

Ons Charlois, jg. 21, 2014-2. Zestig jaar achter de paarden 
[Koetsier De Roos had nooit last met Nelly, Jansje en Bern-
hard]; M. Bosch: De Beatrixschookl in Pendrecht; Korenmolen 
De Zandweg mag als cultureel erfgoed voor Charlois niet ver-
loren gaan; D.O. Radehof: Pakhuismeesteren op Charlois; Bert 
Euser zoekt, Joop van der Hor spit, Jan Brokken ploegt [oor-
logsdrama het Sluisje]; B. de Koning: Nicolaas Cornelis de Ko-
ning (1849-1933) en Cornelia Adriaantje Jungerius (1850-1914) 
[van Rhoon, via Poortugaal naar Charlois].
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Ons Voorgeslacht, jg. 69, 2014 nr. 666. J.A.M. van Rijt, B.C.J. 
van Velthoven: Het geslacht van Rijt uit Delfl and [Ooster-
veen, Overrijt, Olijslager, van der Polder, Leeuwenschilt, 
Peurman].
  Idem, 2014 nr. 667. T.E. de Vroom: De Hugenotenfamilie De 
Meede. Zijdeververs in Delft  en Den Haag [5 gen., 1695-1857; 
Madelpé, Guerse, Joncourt, Oosterhout, Huisken, Velet]; K.J. 
Slijkerman: De oudere generaties van het geslacht met de 
naamdragers (de) Jong(e), Broer, (Den) Backer en van Noord 
uit Hoogvliet [4 gen., ca. 1535-1724; Visser, van (der) Putt en, 
Buijser]; J.J.F. Lots: Ruyse(e) - Hogesteyn – van de Polle [verv., 
bewijsvoeringen]; H.M. Kuypers, E.W. Roscam Abbing: Belijt-
gen Gerritsdr Proot [16e eeuw, met schema, meerdere verer-
vingen familienaam in vrouwelijke lijn; Bruijser].

Oos Gebrook, jg. 7, 2014-2. B. Grothues: Klaas de Vries, een 
Breuker jong die minister en senator werd; H. Giesen: Honderd 
jaar Paluda, Hoensbroeks oudste zangvereniging; De executie 
van Servaas Toussaint [1914-1943, mijnstaker]; B. Grothues: 
Waar komt die straatnaam vandaan? (7): Schout Franssenplein 
[Willem Franssen van Terlinden (1661-1732), met wapenafb eel-
ding]; H. Giesen: De Hoensbroekse voetbalverenigingen door 
de jaren heen (2).

Oostgelders Tijdschrift  voor Genealogie en Boerderijonder-
zoek, jg. 31, 2014-2. I. Brethouwer: Keunenhuis in het Woold 

– bewoningsgeschie-
denis [Coenen/Kuenen, 
Duyvenslatt , Roeselinck, 
Cluevers]; B. Smeenk, I. 
Brethouwer: Parenteel 
van Gerrit Jan Milius 
[ s t a d s h e e l m e e s t e r /
chirurgijn in Zutphen; 
verv.]; E. Reuzel-Ger-
ritsen: Parenteel van 
Gerrit Idincks (3); G. 
S t o k r e e f - B r a a k m a n : 
Dagboek van mijn moe-
der (deel 2 en slot); J.A. 
Bakker-ten Have: Deel 
kwartierstaat van Janna 

Wonnink [verv. vanaf kwn. 361; Veltkamp, Boevinck, Haesel-
bergh]; G. Stokreef-Braakman: Bewoners op Klein Bielder 
alias Snijders/Snieder [Bijler, Kleinebijler, Maatman, Bosman, 
Neteman, Coldeweij, Kempen]; G.H. Luiting: Het plaatsje 
Wormskamp in Meddo onder Winterswijk tot 1900 [Simme-
link/Simmeldynck vanaf 1589, Wormskamp vanaf 1654].

Oud-Castricum, jaarboek 36, 2013. H. Boot: De Vereniging Ken-
nemer IJsbaan; M. Ritzema: De Gereformeerde Kerk van Cas-
tricum (1931-2005) [Baart, Krüger, van Ginhoven]; Over kranten 
en drukkers gesproken [Winkeler, Brensa, Zijp]; E. Mooij: De 
Maer- of Korendijk, een dijk van een monument; H. Knebel: Tien 
jaar carnaval in Pieperduin (1971-1981); H. Boot, A. Bron: De sla-

gers in ons dorp [met naam- en adreslijst]; P. Blom: Veldwach-
ters en politie in Castricum (1) [Geelvinck, van der Beek, Heer-
tjes; met naamlijst, functie en bijzonderheden]; A. van Gemert: 
Een inbraak met geweldpleging in Castricum [1557]; P. Kuijper: 
De Huzaren van Castricum [1799; de Quaita (1743-1817)]; W. 
Hespe: De geschiedenis van de Dorpsstraat en zijn bewoners 
(9); S. Zuurbier: Bouwbedrijf A.C. Borst bestaat honderd jaar [4 
gen.]; idem: Casticum Honderd jaar geleden.

Oud-Dordrecht, jg. 32, 2014-1. R. Haan: De zalmvisserij op het 
Bergsche Veld en de Nieuwe Merwede; M. Dorst, C. Weijs: 
Onder de voeten van De Holland; M. van Mourik Broekman: 
Carrosserie- en Wagenbouw Fa. D. Meeldijk & Zn. [interview 
met mw. Meeldijk-Busink]; K. Sigmond: Schetsen uit Dordtse 
akten (15): De beul draait door (1584, 1599; de Henin, Barnt); J. 
de Heus: Opnieuw een keizerlijk bezoek aan Dordrecht, of toch 
niet?; G. van Engelen: Beruchtste moordenaar van Schouw en-
Duiveland woonde tien jaar in alle stilte in Dordrecht [Kloos-
ter, 1906]; J. de Heus: Van lantsyde en poortsyde tot Jan Eijkel-
boomsteegje. De geschiedenis van de straatnamen op het 
Eiland van Dordrecht (1); K. Sigmond: Dordtse beul executeer-
de in 1623 drie samenzweerders tegen prins Maurits [Groene-
velt, Coornwinder, van Dijck]; Ch. Weijs: Wijnstraat 166 – pand 
met een rijke historie [Schoen, Bosman].

Oud Leiden Nieuws, jg. 2, 2014-2. C. Smit: De actualiteit van 
het Kinderwetje; Vernieuwde HVOL-Beeldbank; Een witt e-
vlekkenlijst van het Leidse sociaal-economisch verleden; G. 
Breebaart: Geveltekens: werk in uitvoering; De Lakenhal viert 
de thuiskomst van Gerrit Dou; Het laatste oordeel naar het 
Rijksmuseum [vanaf medio 2015-2017]; Cl. Boeye: Het carillon 
van Leiden en het Leids Carillon Genootschap; Fraai beelddo-
cument over restauratie Waalse kerk; UVS: een eeuw vriend-
schap en passie voor voetbal.

Oud Meppel, jg. 36, 2014-2. G. Wiersema: De Catharinastraat:-
de stichting van Meppels eerste wonder; H. Nederlof: Uit het 
leven van een schippersfamilie [Kuipers-Hartsuiker]; J. Klin-
kers: Schoolherinneringen uit de jaren ‘60 van de vorige eeuw 
[met lijst leraren en klassefoto HBS-4 met namen]; J. Vedder: 
Het Slot in de Oosterboer [18e-20e eeuw; van Dijk, Talen, 
Roodbaard/Robaard, Stapel]; Th. Eskes: Oorlogsherinnerin-
gen van Wim Bakker (2); Fotorubriek [klassefoto’s met namen].

Oud-Scherpenzeel, jg. 26, 2014-2. H. van Woudenberg, W. van 
den Berg: Scherpenzeelse boerderijen en hun bewoners [boer-
derij Breeschoten; van Wagensveld (1394), van Wolfswinckel, 
van Breeschoten, Lokhorst; 4 gen. Hooijer, met wapenafb eel-
ding].

Oud Woudenberg, 2014-2. Expositie Familie De Beaufort in 
Woudenberg; Oorlogsgebeurtenissen in Den Treek Bron: AD 
van 14 november 2013; Archief Eemland in Amersfoot ver-
huisd; Archief waterschap Vallei & Eem naar Arnhem.
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Rondom Schokland, jg. 54, 2014-2. A. Pol: Met de ijsschuit op en 
rondom Schokland; H. Scholtmeijer: Een nieuwe verklaring van 
oude streeknamen in het IJsselmeergebied; K. Spitse: Onder-
wijzers op het eiland Schokland in de Franse tijd (6) [Johanndes 
de Wit (1808-1825)]; B. Cott am: Van Kirkham naar Krakov (3).

Scyedam, jg. 40, 2014-2. M. Ames: ‘Aan de materie ontsnap je 
niet’ [kunstenaar Sjef Henderickx over herinneringen, kunst en 
Schiedam]; W. Snikkers: Gebroeders Henderickx: glaskunste-
naars; M. Boelhouwers: Werken voor Gusto [persoonlijk karak-
ter geschiedenis via nieuw ontdekte dagboeken]; D. van Was-
senaar: Gekaapte brieven uit Schiedam [Hero, van de Heggen]; 
M. Ames: Lyceum Schravenlant in de voetsporen van ‘De wiven 
van Sciedamme’; H. Noordegraaf: Een Schiedamse dienstwei-
geraar aan het begin van de twintigste eeuw [Arie Tazelaar]; S. 
Klüver: Schiedamse geschiedenis in Friese plaques; A. Broe-
ren-Rijp: De eerste Verspeek-pomp in Kethel 1898-1914.

Seijst, 2014-2. F. de Vrijer: Natuurbad Mooi Zeist (1); J. Rinia: 
De heuvel van de Oude Kerk te Zeist; K. Breunesse: Vervangen 
objecten in Zeist (3): De villa Pasadena; K. Veenland-Heine-
man: Drie herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog [objec-
ten Kamp Zeist]; Nieuwe geïllustreerde levensbeschrijving van 
De Monté ver Loren.

De Sneuper, jg. 27, 2014-2. M. Vroom: De drinkdobben in No-
ard-Fryslan buitendyks; S. Meindersma: Meindertsma’s & Mein-

dersma’s Deel 1 [3 fami-
lies]; L. van Driel: Op zoek 
naar Aaltje de Jong [1904-
1957; Kuitert]; P. Schoor-
stra: Herkomst van de 
naam Schoorstra [uit 
Ternaard]; H. Bouta: Aap-
jes kijken met oudtante 
Mathilde; R.J. Broersma: 
De dorpswapens van 
Foudgum & Hantum; 
H. Scholte: Opskuor yn 
moarre. Onderzoek naar 
feiten & fi ctie [kwaad-
willige verlating; Douma, 
Gaasterland, Botma, Rei-

ding]; J.D. Isema: Familieschilderij van Ds. Jan Douwes’ gezin [met 
bijzonderheden gezin]; H. Zijlstra: Digitaal verhaal Familiebijbels.

Stad en Lande, jg. 51, 2014 nr. 140. R. van Langeraad: Een dove 
kunstenaar met Schouwse wortels [Piet Leonard van Dage-
raad, 1899-1980]; J. Padmos: Uut de pepieren [midden 16e 
eeuw; van Dorp, de Mares]; B. Blikman-Ruiterkamp: Een Zie-
rikzeese predikant en de erepenning van het Teylersgenoot-
schap [Johannes van Voorst (1757-1833)]; J. Padmos: Een cleijn 
wagen houte kasse en een krucifi x [17e eeuwse nalatenschap-
pen van Nicolaes Abrahamsz. Coole en Anna Morett e].

De Stelling [Weststellingwerf], jg. 33, 2014 nr. 128. J. Roorda: 
Buurtschap Zevenroeden te Steggerda (slot); E. Lantinga: De 

nedergerechten vertel-
len hun verhaal (2) [zoek-
tocht in drie provincies 
naar de grootouders 
van Annigjen Jans Wie-
geri (Steenwijk 1760-De 
Blesse 1832)]; H. Deems: 
Uit het archief van de 
Maatschappij van Welda-
digheid [1822; Deem(e)s, 
Posthumus, van Ham]; G. 
Lantinga: De ronde van 
Weststellingwerf (slot); 
M.H. de Vries (†): Stelling-
werfse priester-candida-
ten uit de 16e eeuw [20 
namen, alles patronym]. 

Terebinth [begraafplaatsen], 2014-2. W. Cappers: Perspectief 
voor de klassieke begraafplaats; M.-L. Meuris: Het stenen ar-
chief van Amsterdam; K. Korevaart: Begraaf- en gedenkpark 
Heilig Land Stichting: succesformule?; W. Cappers: Buitenvel-
dert van binnenuit; J. Mullenders: Arboretum De Nieuwe Oos-
ter: een voorbeeld; J. Goudsmit: Natuurbegraafplaatsen: een 
ander geluid.

Tussen de Voorn en Loevestein, jg. 50, 2014 nr. 151. A. Vos: 
Bommelse boekwinkels in de achtt iende en negentiende 
eeuw [Barlaeus, Kanneman, de Kemp, Kersteman, Noman]; J. 
Buylinckx: Nieuwe kansen door vergroting van het Regionaal 
Archief Rivierenland; H. ter Heege: Onze school moet blijven! 
Over acties om de school in Hurwenen te behouden [1935/38, 
1946]; D. van Gameren: Na de jichtaanval. Keizer Karel V op be-
zoek in Bommel [1545].

Uitgelicht [N-H Archief], 2014-2. W. de Wagt: Geesten komen 
tot leven op gedigitaliseerde foto’s; H. van Felius: Een bier-
tent in de Haarlemmerhout; A. Meddens-van Borselen: Dub-
bel drama tijdens de bevrijding [Visser, Roozen]; Y. Gordijn, 
E. van Velden: Grand Hotel Funckler: ‘A most charming hotel’; 
I. Kaldenbach: Topstuk [van Frederike Leff elaar, restaurator: 
knipselwerk dat Helena Hodshon en Jan van Vollenhoven in 
1785 kregen voor hun huwelijk]; E. van Velden: Het Matje van 
Rik Dreijtvang; Oorlog op papier [tentoonstelling Eerste We-
reldoorlog].

Urker Volksleven, jg. 41, 2014-2. A. Scheff er: De bakkerij van 
Jurie Brouwer; Dagboek van Klaas Hakvoort; Mensen die van 
buiten kwamen en niet meer weggingen [Reijer Kale]; J. Rom-
kes: Herinneringen van een visserman aan de winter van 1963; 
J. van den Berg: Vervolg verhaal oom Piet; Een reisje naar Urk 
in 1931; Oude Urker vissersschepen.
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Ut de Smidte [Fryske Academie], jg. 47-48, 2013-3/2014-1. 
Nijwe edysje Benefi sjaalboeken [heruitgave van de Benefi -
ciaalboeken van Friesland uit 1543, met CD-rom]; O.D.J. Roe-
meling: Heiligen en Heren [studies over het parochiewezen in 
het Noorden van Nederland voor 1600]; In memoriam: Prof. dr. 
René Jorna (1953-2013).

Van Zoys tot Soest, jg. 35, 2014-1. R. de Mos: Soestdijk in be-
vrijdingstijd 1945; F. Rupert: De Batenburg en zijn architect; 
T. Hartman: Gezondheidszorg in Soest [Lesoen, Rijnders, de 
Wilde, van der Pant]; T. Hartman, H. Valkenet: Theunis de Kruijf 
[1777-1849, scheepsdokter/chirurgijn]; G.J.M. Derks: Dokter 
Frans Kuijper (1808-1878) en zijn nakomelingen [Strijdhorst, 
ter Woert].

Vechtkroniek, 2014 nr. 41. W. van Schaik: VIV Een onbekend 
grootbedrijf; M. Kennis, W. Mooij: ‘Mijn geliefde huisvrouw is 
bevallen van vier kinderen’, Goede tijden slechte tijden in de 
19e eeuw (1) [vierling van apotheker Teljer, de Kruijff , van der 
Linden, Vink]; P. Bakker, S. Griffi  oen: Interview met Arie Ver-
heul uit Nigtevecht; K. de Kruijter: Protestant in Loenen tus-
sen 1784 en 1816. De gereformeerde, christelijke, hervormde 
gemeente [Haringkarspel, Willmet, Wolterbeek, collatierecht: 
Kieft  Balde, Smissaert]; idem: De Loenderveense sluis.

Veluwse Geslachten, jg. 39, 2014-2. A. van Overbeek: Kwartier-
staat van Theodorus Everhardus Roelofs [*1941, 64 kwn.; –, 
Pelgrim, Oortwijn, Ellenbroek]; E. de Jonge: Genealogie Dijck 
[5 gen., ca. 1570-1771; Dijxs, Brouwer, Crinius, ten Have, Carolijn]; 
W. Hartmans: De Middenhof te Terwolde [boerderijgeschiede-
nis vanaf 1868; Hengeveld, Rott ink]; G.H. Klopman: Genealogie 
Bast [8 gen., ca. 1670-heden; Mullers, van der Glind, Mouw, 
Jager, Bakker]; idem: Familie Zegers te Harderwijk [voorheen 
genaamd Wegen, 8 gen., ca. 1640-1929; Limpers, Jacken, Hem-
penius].
  Idem, 2014-3. G.H. Klopman: Genealogie Docter met oor-
sprong Doornspijk [9 gen., ca. 1683-heden; Morren, Bijbo, 
Amptmeijer]; H.J. Hamer: Genealogie van mijn oudgrootvader 
Hendrik Jan Hamer (1) [uitwerking eerdere publicatie vanaf 2e 
helft  18e eeuw; Huetink, Lankheet, Bett ink]; H. Spoelstra: Ver-
beteringen en aanvullingen geslacht Bourgonje.

Vitt epraetje [Harderwijk], jg. 18, 2014-2. E.R.J. Wils: Tastbare 
herinneringen aan Belgische vluchtelingen; P. Stellingwerf: 
Schilderijen in het oude Stadhuis; Visserijberichten 1886 
en 1887 (14); K.Chr. Uitt ien: Archeologische vondsten; R. Uit-
tien-Jacobs: Harderwiekers en/of Hierders (familie Epe) [7 
gen., 1762-1990; Oonck,Timmer, van de Schuur, Smienk]; G. Ver-
wijs-ten Hove: Van alles wat ver-EEUW-igd (60).

De Vonder (Heemkundekring Asten-Someren), jg. 19, 2013-3. P. 
Feijen: Te voet dur Asten (17) [historische panden en hun bewo-
ners; 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, 2014-2. R. Berkvens: Archeologisch onderzoek in 
Asten (2) [boerderijen 13e-18e eeuw]; P. Slegers: Een vechtpar-
tij te Ommel met dodelijke afl oop [Jan Slegers versus Marcelis 
Goorts 1686; procesgang]; J. van de Velden: Verhyndert op de 
Hyndert [verklaring toponym].

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 voorzitt er 
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.

Waardeel [Drente], jg. 34, 2014-2. R. Raven: Nieuwe functies in 
een oud cultuurlandschap [dorpsgebied Grolloo]; J. Kroesen: Van 

Ruiner domineeszoon 
tot Deense Baron [Hen-
rick Ruse (1624-1679, 
uit een adellijk Frans 
Hugenotengeslacht]; M. 
Kraijer-Otjens: Het Van 
Galenschansje bij Amel-
te. Geen roemloos einde 
van het Poepenhemel-
tje; M. Roelfsema-Van 
der Wissel: Cichorei, een 
oud en veelzijdig gewas 
met toekomst; J. Kuiper: 
De transformatie van 
het Ontvangershuis [van 
Lier]. 

De Zandloper [Ede], jg. 42, 2014-2. W. Kiel: Een karakteristiek 
van de Veluwse sprengenbeken; J. Arnold: Aanvulling op ar-
tikel ‘Margaretha van Arnhem een ongehuwde dochter tot 
Kernhem’; K. van Lohuizen: 150 jaar familie De Nooij [met oor-
logsherinneringen Johan de Nooij]; T. van ‘t Veld: Een brief van 
de koning [1809; achtergronden]; J. Kijlstra: Een illegale Joodse 
begrafenis in Ede [Ester Aronson-Fresco, 10 nov. 1944, onder-
duikster].

Zeeuwse Familiepraet, jg. 29, 2014-1. P. Harthoorn: Levendale 
pakt uit ... [verv.; Wisse, van Esse, Mannee, Keysers, Gouwe-
put]; Genealogische aantekeningen 24 [Verbeteringen en aan-
vullingen bij het artikel De zeven erfenissen van Magdalena 
Pieterse]; Westcappel ter stee in 1645; W.B.P.M. Lases: Het 
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gezin van Dionisius de Cauwer en Joanna van Aelst Terhole 
(gemeente Hulst) en hun voorouders [Volckerick, van Hende, 
Abbeel, Cleemputt e]; Dagboek van Leendert Rott ier [verv.].

Zicht op Haringcarspel, jg. 22, 2013 nr. 44. K. de Wildt: Beke-
ring [békering = vreugdevuur]; R. Janssen: Simon Petrus Kruij-

er, gesneuveld op de 
Grebbeberg [12-5-1940; 
*1907, met militaire dag-
boekverhalen]; Brieven 
aan Cornelis Mosch (1); 
L. Komen: De Kazerne 
[bewoningsgeschiedenis 
boerderij in Warmenhui-
zen; Komen, Bleeker, Sui-
ker, Gieling].
  Idem, 2013 nr. 45. H. 
Kooij: Selfmade zaken-
man [Huib Kooij, *1915, 
manufacturier]; W. Kok: 
Het Kalverdijk van me-
vrouw Glas-Boekel; Brie-

ven aan Cornelis Mosch (2).
  Idem, jg. 43, 2014 nr. 46. W. Kok: Tevreden zijn met wat je hebt 
[interview met Nel Boekel-Bruin]; J. van Lunsen: Herberg het 
Bonte Paard [geschiedenis; Wortel, Out, Pater]; J. Blokdijk: 
Burgemeester Jan Burger: Burgemeester van Harenkarspel 
(1909-1928) en Warmenhuizen (1921-1928); 
R. Wever-Appel: De Fietsbelasting; S. Schipper: Vandalisme te 
Schoorldam [café Snoek, historie]; P. Hoogenboom: Da’s zeker 
de nuwe Kabbelaan.

Zijper Historie Bladen, jg. 31, 2013-2. Uit het archief: de op-
komst van ‘t Zand; P. Dekker: Een 19de eeuwse Duitse groot-
industrieel en zijn jeugd aan de Burgerbrug [stoff enhandelaar 
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-Ott en; P. Stöve: Op speurtocht naar de oorzaak van 
een umlaut.

Familiebladen
Andringa Staach Nijs, 2014 nr. 59. Website Andringa Stichting 
(www.andringaonline.nl); T. Andringa: Portret van onze nieuwe 
koning door een Andringa; idem: Een zondagmiddag vroeg in 
de zomer (1947); H. en M. Andringa: Een reis naar Japan en een 
bruiloft ; H. Andringa: Familieherinneringen (3); Tsj. Andringa: 
Van vader op zoon – Boeren bij Burgum en Kollum; idem: Ont-
moetingen met Andringa’s. 
Berichten van de Hoege Woeninck, 2014-3. In de gevangenis? 
[Hendrikje Hogewoning, exm. van Egmond, *Rijnsburg 1791, ovl. 
Leiden 1857].
De Booij Bode, jg. 10, 2014 nr. 38. Fietstocht IJsbrand (laatste 

deel); Yvonne Booij [met partner Klaas Ronner eigenaresse 
van Camping de la Semois in Sainte Cecile te België]; Paren-
teel Booij St. Pancras [verv.]; E. Booij, F. Opmeer: Een leven in 
vlees van de familie Booij; G. Booij: Mijn grootouders [Gerrit 
Booij x Dirkje Aleida Steert].
Casa Clutia [Kluijt], 2014 nr. 85. Claes Kluyt: nieuwe voorvader 
in Goes dankzij vrijwilligersdag; Garen en band [Pieter Cluyt, 
garentwijnder te Rott erdam 1595]; T. Muelink, F. Kluit: Rijke 
familieconstructie Simon en Wulmet Kluijt uit Oterleek; Vrij-
willigersdag: nieuwe informatie over familie ‘vleeschhouwer’ 
Simon Cluyt; Levensverhaal uit fotoalbums gehaald; Nieuw 
licht op de Amsterdamse Groep; Opa’s doorstane angst erft  
over tot aan zijn kleinkinderen.
Haselhoff  Bulletin, jg. 25, 2014-1. A. en R. Hazelhoff : Aafk e 
Geerts Hazelhoff  van Brederode (VI-2-2) en Henricus Reinirus 
Vosch van Avesaet, een voornaam huwelijk? [uit bastaardtak 
van Brederode]; R. Hazelhoff : Veenhuizen, ook voor onze fami-
lie een historische plek; H. Hazelhoff : Omzwervingen in Wes-
terwolde (1).
Huberiana, jg. 29, 2014-2. Even voorstellen ... [Elsbeth Huber]; 
E. Rosendahl Huber: Ulrick Huber, de jurist, wie was hij ook al-
weer? [1636-1694]; W. Poerink: Twee portrett en van Frans Hals 
[de Wael, van Baersdorp, Siersma, van Dashorst]; Dankzij hen 
besta ik ... [Caroline Huber].
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert, jg. 62, 2014-1. 
Stichting Hendrik Kikkert Fonds [opgericht in 1979];
Nel Koorn-Kikkert heeft  als organiste en ouderling de gouden 
speld Waddengemeente Texel gekregen.
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, jg. 29, 2014 nr. 110. Schuijtengaper; 
Een kennismaking met Joke Schuit [promoveerde in 2014 aan 
de Vrije Universiteit van Amsterdamop de taal van de Es-
kimo’s]; DNA; Schu-y-i-ij-tje varen theetje drinken met Jaap 
Schuijt; Jan Joostz. Schuit; Schu-y-i-ij-t-en in het nieuws.
Koeckoek. Kroniek van een geslacht, 2014 nr. 58. Nieuws uit de 
familie [o.a. Jan Smeekens, succesvol schaatser]; Huis Groen-
ouwe; Van doodsprentje tot gedachtenisprentje; Maak een 
levensboek. 
De Kruijdboom, jg. 30, 2014-1. H. Kruit: Het mysterie van het 
gevonden Kasboek [in de kelder van een pand in Leiden, van R. 
Kruijt, 1944-1947]; J. van Rijn: Jubelkreten daveren over Sche-
veningen 50 jaar Kruitdamp; P. (Flip) van der Kruit: De slag om 
Vliegveld Valkenburg.
Het Le(e)ver orgaan, jg. 32, 2014-1. B. Lever: In gedachten bij 
Cornelis en Petronella op St. Eustatius [Cornelis was koopman 
bij de WIC]; idem: Leverdank uit Antwerpen; H. Lever: Toevals-
treff er 1: ‘Leven in de oorlog en Ausweis van opa in groep 8’; F. 
Koot-Lever: Nieuwe Haven 116, het spoor naar een netwerk 
rond Hendrik Philip Lever (1871-1947); Unilever knipt laatste 
banden met stichtende familie door.
Loo-kroniek, 2014 nr. 60. H. Verheijen-van de Loo: De grafzerk 
van Wessel van de Loe in de Sint-Jan te ‘s-Hertogenbosch [15e 
eeuw]; R. van de Loo: De pennenstrijd van Hendrik Jan van Loe 
(1753-1832); P.L.P.M. Gommers: Het Loo-archief: meer dan een 
stapel papier; R. van de Loo: Arntz, Dorsemagen en Van de Loo 
samen op de foto.
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Nijs fan ‘e Hoekema-Stift ing, jg. 63, 2014 nr. 49. Hoekema’s in 
de media [Henk Hoekema, 40 jaar organist in de doopsgezinde 
kerk van Koudum]; J. de Lange-Hoekema: Patchwork en quilten 
[reisverslag]; Verhaaltjes van Anne Hoekema in oorlogstijd.
Olsthoornkroniek, jg. 28, 2014-2. Drie Olsthoorns pas nu ont-
dekt [archief Den Haag, 17e eeuw]; De woning van Arent Jansz 
[boerderij te Wateringen van de abdij Leeuwenhorst, 17e en 
19e eeuw, met kaartfragment; Duijnisveld]; Insluiping bij de 
veldwachter.
Het Scheep(s)journaal, jg. 16, 2014-2.Een Canadese Scheep-
bouwer op Curacao; Elly Scheepbouwer is vrijwilliger voor het 
Reumafonds; Capriolen op Curacao (of hoe een echtpaar van 
midden zeventig toch nog op tijd op hun  afspraak kwam).
De Schildknaap, jg. 20, 2014-1. J. de Boer: Cees van der Knaap: 
‘Ik ben nog niet klaar’ [burgemeester van Ede herbenoemd; 
met een column van hem]; Uit de oude doos: Maria Huberta 
Johanna van der Knaap. 
Uit Welke beker [Kroes], jg. 15, 2014 nr. 41. Overzicht stammen 
1 t/m 6 met herkomst, periode en indeling naar beroepen en 
schrijfwijzen namen in aantallen; J.A.C. Kroesen: Het ontstaan 
van onze naam. 
De Veerkamp Krant, jg. 20, 2014 nr. 75. De fotoalbums van Hans 
Veerkamp; Harry Slinger met Theo Veerkamp; Huismeester 
Joop Veerkamp geïnterviewd door zuster Claudia; Veerkamp 
in het buitenland.
Vreugdeschakel, jg. 32, 2014 nr. 80. Architectuur of Stapelen 
van stenen [interview met Wessel Vreugdenhil]; Personalia; L. 
van Zijll-Vreugdenhil: Leven met de molen(aar) [Groeneveldse 
molen te Schipluiden]. 

België
Heraldicum Disputationes, jg. 19, 2014-2. P. De Win: De laatste 
adelsbrieven verleend door Z.M. Albert II, Koning der Belgen 
2012-2013. F. van Wieringen: Wapens en logo’s van Nederland-
se universiteiten en hogescholen; J. Keuzenkamp: Heraldiek in 
het Groene Hart [de nieuwe gemeente Bodegraven-Reeuwijk]; 
S. Crick en M. Van de Cruys: De verdwenen obiit van Borsbeek 
[rouwbord van Melanie de Cannart d’Hamale geb. Wer brouck 
1819-1887 verdween bij restauratie eind 20e eeuw van de 
Sint-Jacob-de-Meerderekerk te Borsbeek bij Antwerpen]; M. 
Van de Cruys: Mgr. Godfried Pelckmans O.F.M. Cap 3de bisschop 
van Lahore; Discussie over de schouw te Bergen-op-Zoom.

L’Intermédiaire/De Middelaar, jg. 69, 2014 nr. 405. G. Walter-
nier: La fondation Jacques Francq [priester, †1621/22, stichtt e 
een fonds waaruit zijn neven en nichten (oomzeggers) en hun 
nazaten studiebeurzen konden ontvangen, in deze afl evering 
de nazaten van zijn broer André, uitgewerkt tot medio 20e 
eeuw; broer André zou in 1610 zijn geboren, terwijl Jacques al in 
1597 les gaf op de latijnse school in Braine-le-Comte, chrono-
logisch onwaarschijnlijk; Delelienne, Boël, Paillot]; J. Evariste: 
Notes sur la famille Bossiroÿ [17e en 18e eeuw; negen takken in 
Lesve, waarvan de genealogische samenhang nog onduidelijk 

is, ook takken te Bois-de-Villiers, Sosoye en elders]; M. Van-
welkenhuizen: Mariages à Bruxelles antérieurs à 1696, parois-
se Saint-Jacques-sur-Coudenberg [verv.; ruim 100 huwelijken, 
naam bruidegom Calvo-Charton]; G. Waltenier: Verv. Dispen-
ses matrimoniales ... de Hainaut [huwelijken te Houdeng-Goeg-
nies, Hoves, Hussignies en Hyon; Cuvelier, Duquesne, Moreau; 
met verwantschapschema’s].

Het Land van Nevele, jg. 45, 2014-2. A. Stevens: Emigranten 
van Groot Nevele naar Argentinië (19e eeuw) [ca 50 emigran-
ten]; P. Huys: Advertenties betreff ende het Land van Nevele, 
gepubliceerd in de ‘Gazett e van Gend’ 1755-1774 [vooral ver-
koop van onroerend goed]; A. Bollaert: Er is Poesele hier en 
er is Poesele daar ... [Poesele, een deelgemeente van Nevele, 
wordt geregeld verward met de wijk Poesele van Noordscho-
te, waar tijdens de Eerste Wereldoorlog verscheidene malen 
werd gevochten].

De Mechelse Genealoog, jg. 38, 2014-3. J.M. Debois: Kwartier-
staat en Heraldiek op grafzerken [verv.; diverse schikkingen 
van kwartieren; Henri van de Werve x Heilwig van Cuyk]; I. 
Dockx: Het succes van generaal Proost tijdens de Eerste We-
reldoorlog [*1854, sterfj aar ontbreekt!, exm. Van den Auwera, 
kwst. 4 gen.]; L. Vervloet: Heel veel Belgische vluchtelingen 
naar Nederland [ca. 1 miljoen; Belgische militairen te Harder-
wijk en in kampen op de Veluwe; de Spaanse griep].

Le Parchemin jg. 79, 2014 nr. 410. J. Lorthiois: L’Hôtel de Hornes 
à Bruxelles [verv., de twee laatste generaties van de prinsen 

van Horne]; H. Doux-
champs: Les quarante 
familles belges les plus 
anciennes subsistan-
tes [hervatt ing van de in 
2003 onderbroken serie 
met Limburg Stirum, 
stamreeks Belgische 
tak met vermelding van  
andere takken, van graaf 
Adolf van Berg †1106 tot 
heden]; B. d’Ursel: Prin-
ces en Belgique, Riquet 
Prince de Chimay [stam-
reeks van Antoine Ri-
quety †1512 tot François 
Joseph 1771-1843, in 
1817 prins van Chimay, x 

1805 Thérésa Cabarrus, de voormalige Madame Tallien, ook 
bekend als ‘Notre dame de Thermidor’, hun nageslacht wordt 
hier niet behandeld]; G. de Failly: Une gravure allégorique de 
Jean de Reumont lors du traité de Münster [1590-1672, vocht 
in de 30-jarige oorlog aan de zijde van de Habsburgers, onder-
handelde bij de Vrede van Munster; nazaten de Reumont over 
drie gen.]; M. Belvaux: Portraits de famille: Alexis-François de 
Durand de Prémorel [1718-1791, x1763 Claude-Suzanne de La 
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Chevardière]; Questions et réponses: genealogie Toupet des 
Vignes [5 gen., 18e-20e eeuw].
  Idem, 2014 nr. 411. R. Harmignies: Les lett res patentes de Léo-
pold de Bonhome libre baron du Saint-Empire [d.d. 2 apr. 1789, 
met bijzonder keizerlijk zegel]; M. Belvaux: La famille de Garcia 
de la Vega [afstammend van Paul GdlV †1643 Spaans kolonel 
en gouverneur van Gent; zeven gen., de Baduelle, de Gaiffi  er, 
de Colnet, de Felenne]; J. Fosse & E. Berger: Ascendance et pa-
rentèle de Jean-Louis-Joseph Rousseau 1720-1788 [de paren-
teel bevat geen nazaten in de vrouwelijke lijn (!), maar wel - in 
een noot - het nageslacht van Victoire Rousseau x 1861 Pros-
per de Bruce]; J.J. van Ormelingen: Une paire de fl ambeaux en 
argent [kandelaars met wapens van François d’Espiennes x 
1746 Louise de Sars]; F.M.J. Müllender: La liste des nobles de 
S.M. le roi Albert I [toelating tot de Belgische adel van adellij-
ke personen uit Eupen-Malmédy, oorspronkelijk behorend tot 
het hertogdom Limburg, maar van 1815-1920 deel van Pruisen; 
(de of von) Blanckart, Clodt, Frühbuß, Grand Ry, Monschaw, 
Montigny, Noüe, Ostman von der Leye, Scheibler]; Questions 
et réponses: antwoord Bourdouxhe [omstreeks 1500].

De Rode Leeuw, jg 45, 2014-2. T. Stevens: Hamse wereldreizi-
gers in de 18e eeuw [inwoners van Ham, nu Belgisch Limburg, 
in dienst bij de V.O.C.]; E.Das: Kwartierstaat en zelfportret van 
Erwin Das [geb. 1963, exm. Bosmans]; M. Kunnen: De bewaard 
gebleven akten 1728-1767 van notaris Leonardus Vrancken te 
Bree [omschrijving van 29 akten]; J. Maenen: Het blazoen van 
Jonkvrouw Marie Louise Biaudos de Castéja [1914-1994, x 
prins Xavier de Merode]; M. Kunnen: Edgard Brouwers, één van 
de dertien gesneuvelden van Kuringen [1889-1918, met kwst. 32 
kwn., nr.8 is Jan Theodor Brouwers, geb. 1837 te Grevenbicht].

Vlaamse Stam, jg. 50, 2014-3. M. Larmuseau: Verborgen in het 
DNA [valkuilen bij interpretatie van genetisch genealogische 
data door mutaties bij het Y-chromosoom met zeer verschil-
lende muatatiessnelheden]; J. Kaldenbach: Belgische boeven 
in Haarlem in de 17e en 18e eeuw [zeven veroordelingen ont-
leend aan de Noord-Hollandse rechterlijke archieven]; A. Ste-
vens: Emigranten van Groot Nevele naar Argentinië (19e eeuw) 
[ook gepubliceerd in Het land van Nevele jg.45 nr 2, zonder we-
derzijdse referenties, hier met minder illustraties]; P. Donche: 
De Brugse genealoog Jacobus Antonius Kerchof (1625-1685) 
en zijn familie [verv.; Kerchof vervalste zijn eigen stamboom 
op geraffi  neerde wijze om een afstamming van het echtpaar 
Guillaume van de Kerchove x 1560 Magdalena  Vlamincpoor-
te te ‘bewijzen’; herziene genealogie Kerchof]; O. Steena e.a.: 
Matt haeus Terminus, Gisbertis Carbo en Antonius Succa, 
vriend-studenten rond Vesalius [vier medici uit de 16e eeuw, 
Terminus = van den Eynde, Carbo = Colen, met tabellen Colen 
en Succa; Antonius Succa was lijfarts van Maximiliaan van 
Egmond, graaf van Buren]; F. Bastiaen: Pieternella Bruyneel 
1695-1776, vijfvoudige weduwe.

Westhoek, jg. 30, 2014-1. P. Donche: Het renteboek 1499 van de 
St. Pietersproosdij van Lo [verv.; buiten de parochie Lo en het 

leenboek 1501, met index plaatsnamen en persoonsnamen]; A. 
Preneel: Ieperse stadskwartieren en –wijken tijdens het An-
cien Régime [met transcriptie van een document uit 1613 met 
instructies voor de wijkmeesters]; M. Vandecasteele: Inwo-
ners van Elverdinge gehuwd in andere parochies tussen 1606 
en 1630 [ruim 100 huwelijken; Couveruer, De Cock, Vanden 
Berghe, Vermesch]; P. Wullus en P. Donche: Het tinnegieter-
merk Merghelynck te Ieper [afstamming tinnegieter Guillau-
me Merghelynck 1628-1689 naar genealoog Arthur M. 1853-
1908]; G. Sedeyn: Raadspensionaris Constantin Ver mersch 
1730-1795, beginselvaste en gezagsgetrouwe ambtenaar 
[raadspensionaris van Ieper, week na de Franse inval in 1794 
uit naar Elsloo en vandaar naar Würzburg, waar hij overleed]; K. 
Papin: Archiefvondsten voor Ieper en de Westhoek bewaard in 
Brugse, Gentse, Kortrijkse en Rijselse bibliotheken en archief-
instellingen.

Finland
Genos, jg. 85, 2014-1. M. Enlund: The Witick Brothers and the 
American Dream; C-T. von Christierson: Finland -a colonial 
power? Finns in Russian Alaska [Etholén, Furuhjelm, Cygnaes, 
Holmberg, Saalberg].

Frankrijk
Stemma, [Île-de-France], jg. 36, 2014 nr. 141. A. Papelard: As-
cendance Papelard [statische analyse van zijn voorouders in 

de achtste generatie]; 
P.E. Renard: Généalogie 
descendante des Dupont 
de Compiègne [16-20e 
eeuw, Charles Léopold 
Dupont 1693-1757 ver-
heven tot Marquis de 
Compiègne], J. Thomas: 
Parisiens venus se ma-
rier dans la vallée de 
Montmorency sous l´an-
cien régime [ca. 90 huwe-
lijken 1633-1792 te Mont-
morency, Saint-Prix, 
S o i s y - s o u s - M o n t m o -
rency, Saint-Brice-sous-
Forêt en Saint-Gratien ]; 
R. Thomas: Les dispen-

ses de consanguinité du Grand Vicariat de Pontoise [verv.; 39 
huwelijken 1690-1699]. 
  Idem, 2014 nr. 142. R. Thomas: Hôteliers, aubergistes et ca-
baretiers de Pontoise pendant l’Ancien Régime; J. Rocher: Les 
insinuations du Châtelet de Paris [depot van notariële acten 
voor Parijs en omgeving]; B. Jérôme: Les pupilles de la Nation 
[kinderen van slachtoff ers WO I geadopteerd door de Staat, 
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met tabel van ca 80 pupilles uit Sartrouville]; J. Rocher: Mari-
ages de horsains à Montesson (Yvelines) [horsains = persoon 
van elders (oorspronkelijk Normandische aanduiding); ca. 150 
huwelijken 1633-1792].

Groot-Britt anië
Genealogists’ Magazine, jg. 31, 2014-5. T. Lawrence: Sett le-
ment examinations, sett lements certifi cates and removal 

orders in the Society 
of Genealogists’ library 
[bronnen voor armen-
zorg per graafschap 
per plaats, vanaf de 
16e eeuw]; I.G. Macdo-
nald: ‘Mewburn’ Diaries 
unearthed [door William 
of Eston; Canadees; Pru-
dom, Hutchinson, Parton, 
Coulson, Clarke]; M. Gan-
dy: Catholic registers in 
the National Archives: 
always look for yourself 
[valse namen en data]; F. 
Hornby: Voters’ occupa-
tions in Northampton 

City 1830 [statistiek]; Library update [enorm!]; A.K. Bennett : 
Albert Josiah Bennett  (1873-1954): science in the blood [met 
patenten]; B. Tyrwhitt -Drake: Smallpox vaccination [1835; uit 
kerkboek].
  Idem, 2014-6. S. Whitt ingham: J.M.W. Turner’s gentrifi ed con-
nections [Marshall, Mallard, Harpur, Forster, Mill, Lowson, 
Vanes, Fawkes]; S.J. Dibbs: The loyalty oath rolls of 1723: an 
early census; R. Bailey: It is an illegal date! [in Long Preston, 
Yorkshire; uit onderzoek blijkt dat een aantal parochies de 
overgang van de Engelse kalender naar de Gregoriaanse ka-
lender gedurende 3-4 jaar verzuimd heeft , met als gevolg fou-
tieve data ten opzichte van de rest van het land!]; J.T. Day: Day – 
Boogaard families: East Indies connection revealed aft er 180 
years [Bockel, Peltzer, van Domberg, de la Rambelje]; P. Maggs: 
Beauty Smith: Three times transportee and suspect in the 
murder in The Red Barn [Martin, Corder]; M.L. Bierbrier: New 
developments in Medieval genealogy [illegale immigratie].

Italië
Nobiltà, jg. 21, 2014 nr. 118. A. Pompili: L’uso di armi ed emblemi 
di ordini e congregazioni religiose nella composizione di stem-
mi prelatizi [over de samenstelling van wapens van prelaten]; 
M.C.A. Gorra: Migrare a sud. Famiglie illustri dell’Italia cen-
tro-sett entrionale nel Regno di Napoli [emigratie van noord- 
en midden-italiaanse adel naar het zuiden, ook immigratie 
van buiten Italië, zoals de Cardona’s uit Catalonië en de Tutt a-

villa’s (d’Estouteville) uit Frankrijk]; B. Quaresima: Appunti di 
araldica subalpina in alcuni testi e documenti conservati nella 
Bibloteca Reale di Torino [met beschrijving gecompliceerde 
wapen van de hertogen van Savoye, koningen van Sardinië]; A. 
Lembo: Documenti per una storia della Guardia Nobile Ponti-
fi ca: I rapporti con altri soggett i statuali [over het dragen van 
niet pauselijke onderscheidingen]; F. Zavatt arro Ardizzi: Origi-
ni e storia di una famiglia monferrina: gli Zavatt aro Ardizzi (5) 
[19e-20e eeuwse Zavatt arro’s, stamreeks (geen echtgenotes) 
van de auteur].
  Idem, 2014 nr. 119. G. Rocculi: Un raro apparato araldico ce-
lebrativo a Quare di Campertogno [alliantie wapen van Fran-
cesco Sforza x 1534 Cristina van Denemarken, ontdekt in een 
verlaten burcht bij Milaan]; A. Lembo: La “Commissione Aral-
dica per la Corte Pontifi cia” [in 1915 ingesteld door paus Be-
nedictus XV, in 1968 opgeheven; met memorandum uit 1946 
over “Nobiltà e Patriziato romano”]; P.F. degli Uberti: Note 
sulla concilazione nella casa di Borbone delle Due Sicilie dopo 
la disputa dal 1960 al 2014 [de twist tussen twee takken van 
de in 1860 afgezett e dynastie Bourbon van de Beide Siciliën 
werd bijgelegd bij gelegenheid van de zaligverklaring van ko-
ningin Maria Cristina van de Beide Siciliën (geb. 1812 †1836) 
in januari 2014; de verzoeningsacte laat in het midden wie het 
familiehoofd is]; G.M. delle Piane: Giovanni Maria delle Piane 
‘il Molinarett o’ (1660-1745) ritratt ista e storico pitt ore cotan-
to celebre [verv.; hofschilder aan het hof van de Farnese’s te 
Parma]; F. Zavatt arro Ardizzi: Origini e storia di una famiglia 
monferrina: gli Zavatt aro Ardizzi [deel 5A (!); twee pagina’s 17e 
eeuwse nazaten].

Verder ontvingen wij:
Bulletin Streekmuseum Hoekse Waard, 2014 nr. 124. Genea-
logie & Streekhistorie: aanwinsten streekgenealogieën [Her-
weijer, Moerkerken, van der Sijde].
E-Data & Research, jg. 8, nr. 3.
In Paradisum, jg. 23, 2014-2. B. Janssen: Gebroeders Frans 
en Jan Verschuur. Nijmeegse schoenfabrieken Robinson en 
Nimco; J. Rosendaal: Waarom? [ramp: toekomst die gedood 
wordt]; E. Fennema: Doorbraak? Na 70 jaar?
Kringblad Historische Kring Bemmel, jg. 24, 2014-2. Thema-
nummer zilveren jubileum [terugblikken]; A. Stuart: Koninklijke 
Bibliotheek [Delpher]; B. Eimers: Eene bedroevende gebeurte-
nis [instorting met doden 1851].
Kroniek [Roterodamum], 2014-2. A. Jongstra: ‘Het blijven op-
drachten, meer niet,’ de persfoto’s van Ary Groeneveld; J. Bod-
daert: Alcohol vloeide langs de Veemarkt.
Met gansen trou, jg. 64, 2014-4. B. van Opzeeland: De Elshout-
se zeedijk, stilte na de storm [de Zuiderwaterlinie]; B. Meijs: 
Een ‘moord’verhaal en een bidprentje gevraagd [Hollander].
  Idem, 2014-5. B. Beaard: Het Postkantoor van Heusden [ont-
werp van rijksbouwmeester D.E.C. Knutt el].
De Miedbringer, jg. 53, 2014 nr. 189.
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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

Hans de Boo is de nestor van de NGV: al meer dan 60 jaren lid. 
Zelf vindt hij dat geen verdienste. 
Op zijn jarenlange bijdragen aan de heraldiek mag de onver-
moeibare De Boo wel trots zijn. Hij is dan ook lid van de ‘As-
sociation Internationale d’Héraldique’ en kan als enige Neder-
lander zo AIH aan zijn naam toevoegen. Ook is hij lid van het 
‘Institute des Sciences Généalogique et Héraldique’. Internati-
onaal erkend dus als een top-heraldicus.
Hij heeft vele artikelen en boeken op zijn naam staan. Voor ve-
len was ‘Heraldiek’ uit de Fibulareeks een eerste kennismaking 
met Heraldiek. Het verscheen al in 1967. Ook is hij lid van het 

‘Consulentschap voor de Heraldiek in de provincie Groningen’. 
Op dit moment is hij hoofdredacteur van het Heraldisch Tijd-
schrift.
Het werd tijd dat ook de NGV hem voor zijn verdiensten eerde. 
Op 25 oktober 2014 werd hij naar Hoogeveen gelokt. Daar ont-
ving hij de gouden speld van de NGV.
In zijn dankwoord benadrukte hij dat hij deze speld ziet als een 
eerbetoon aan de beoefening van de heraldiek binnen de NGV. 
En best trots te zijn dat hij deze mocht ontvangen.

Tekst: Toon van Gestel. Foto: Harm Hillinga.

Een gouden speld voor Hans de Boo
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Tijdens de jaarlijkse Vooroudermiddag van de afdeling Flevo-
land in Lelystad, op 15 november jl., ontving Almeerder Arie-
Cees Kleijwegt uit handen van de voorzitter van de Nederlandse 
Genealogische Vereniging, Toon van Gestel, een zilveren speld 
vanwege de bijdrage die hij als vrijwilliger leverde aan de bevor-
dering van de genealogiebeoefening in Nederland en voor zijn 
werkzaamheden voor de afdeling Flevoland in het bijzonder.
De door Arie-Cees (geboren Hillegom 1942) gemaakte web-
site voor de landelijke NGV-dag in Lelystad in 2002 vond het 
hoofdbestuur zo goed dat de secretaris hem nog dezelfde dag 
vroeg om de NGV-website te verbeteren en vervolgens ook te 
onderhouden. Dat lukte hem wonderwel. Bij de afdeling Flevo-
land was hij ook enige tijd ‘Cals’ voor de NGV-Contactdienst. 
In deze functie ontwierp hij ook voor deze dienst een nieuwe 
website, zodat de bezoekers gemakkelijker konden zoeken. 
De toenmalige NGV-secretaris – Hans van der Horst – zei te-
gen Arie-Cees, toen deze z’n webmasterstaak wegens zorg-
taken moest beëindigen: ”Wat ik het meest in je gewaardeerd 
heb: Je dacht mee en niet alleen voor de website, maar voor al 
het werk van de NGV!” Bij PR-activiteiten zei Arie-Cees altijd: 
”Flevoland heeft weinig genealogische gegevens, maar wel 
bewoners uit heel Nederland! Dus kunnen we bezoekers infor-
meren en wijzen op de mogelijkheden van de NGV.” Meerdere 
keren assisteerde hij bij landelijke PR-presentaties: in de IJs-
selhallen in Zwolle en op de 50+ beurs in Utrecht. Hij was ook 
bij enkele regionale afdelingen actief zoals in Amersfoort en 
IJssellanden (Vollenhove). Van het feit dat NGV-leden bij alle 
afdelingen welkom zijn, heeft hij ook regelmatig gebruik ge-

maakt als er een lezing of presentatie was die hem aansprak. 
In 2006 maakte hij voor het 60 jaar NGV-feest in Utrecht een 
genealogische presentatie over de bekendste Flevolander, de 
op Urk geboren speurder Appie Baantjer.
Arie-Cees Kleijwegt staat bekend als de duizendpoot van de 
afdeling Flevoland. Sinds zijn verhuizing naar Almere in 2001 
staat hij altijd klaar voor alle activiteiten op het gebied van 
stamboomonderzoek in Flevoland. Hij verzorgde workshops, 
hield lezingen in alle Flevolandse bibliotheken, bij de HCC in 
Lelystad en Almere en de PTCC in Huizen. PR-activiteiten en 
het maandelijks voorouderspreekuur deed hij met veel plezier. 
Hij was enige tijd voorzitter en vervolgens redacteur van het 
afdelingsblad Genealogica en tot eind 2014 secretaris van de 
Flevolandse afdeling.
Na ruim tien jaar in het bestuur wil Arie-Cees stoppen met dit 
werk, maar hij heeft wel toegezegd actief lid te blijven. Men 
mag ook in de komende jaren zo nodig een beroep op hem 
doen voor PR-zaken en lezingen.
Eerder ontvingen, in de afdeling Flevoland Walter Groen uit 
Zeewolde en Hessel de Vries uit Almere een NGV-speld voor 
hun grote inzet voor deze vereniging. Walter Groen kreeg de 
speld voor zijn bijdrage aan de afdeling Heraldiek, Hessel de 
Vries voor zijn werk in het Verenigingscentrum in Weesp. Zij 
kregen de speld in 2013.

Tekst en foto: Lidy Kutschruiter

Arie-Cees Kleijwegt ontving uit handen van Toon van Gestel de zilveren speld

Toon van Gestel (links) feliciteert Arie-Cees Kleijwegt met zijn zilveren speld. In het midden de voorzitter van de afdeling Flevoland, Aat Kramer.
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Overleden in 2014

Mw H.M. Aben-Nederpelt, Nijmegen
Mw J. Alewijnse-Stutterheim, Vlissingen
Dhr R. van Altena, Oosterhout Gld
Dhr G.A. van Amerongen, Harmelen
Dhr N. van Asch, Geldrop
Dhr TH.M. van Bakel, Wijchen
Dhr P.A. Barendsma, Nieuw Vennep
Dhr H.G.H. ter Beek, Goor
Dhr M.P. de Bie, Bergambacht
Dhr M.J. de Blieck, Uithoorn
Dhr R. Bobbe, Diemen
Dhr F.P. Boelens, Groningen
Dhr J.H. Boer, Wolphaartsdijk
Mw  A.M.J. Böhm-Kortekaas, Beverwijk
Mw M.C. Borghols-Keijser, Amstelveen
Dhr drs TH.S.H. Bos, Gouda
Mw G.M. Bosschert-Stoker, Apeldoorn
Mw G.W. Brouwer-Verheijen, Utrecht
Mw G. Buntsma, Ens
Dhr W. Buntsma, Emmeloord
Dhr C. van den Burg, Zeist
Dhr J.P. van Busschbach,  

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

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

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

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

een boek sterk wordt vereenvoudigd.

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

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


