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Bretonse kleermaaksters van Jean Baptiste Jules Trayer uit 1854. Olieverfschilderij op linnen, 72,5 x 90,5 cm. 
Jean Baptiste Jules Trayer, ook bekend als Jules Trayer, werd geboren in 1824, studeerde bij zijn vader en Justin 
Lequien (ook: Llequin of Lequin) aan de Académie Suisse. De Académie Suisse was een kunstacademie gesticht 
in 1815 door Charles Suisse, en was gelegen in Parijs, op de hoek van de Quai des Orfévres en de Boulevard du 
Palais. Hij schilderde familiestukken waarvan vooral de hoofden bijzonder werden gevonden en waarvoor hij 
prijzen kreeg in 1853 en 1855.
Zijn ouders waren Joseph Jean Trayer (zoon van Didier Trayer en Marie Catherine Sturel), geboren Metz 1 oktober 
1795, landschapsschilder, overleden Parijs 4 april 1847, en Geneviève Françoise Barrois (dochter van Marie-
Françoise Riché), geboren Parijs 1798 , overleden Parijs 26 juli 1850, die trouwden op 14 juli 1821 in Parijs.
Jean-Baptiste Jules Trayer 1824-1909 trouwt Parijs 30 augustus 1851 met Zuline Neuhaus (dit Maisonneuve) 
geboren Parijs 31 maart 1832, overleden Parijs 10 oktober 1899. Zij kregen minstens één zoon: Paul Trayer, 
geboren Parijs 15 oktober 1862, die trouwt met Jeanne Roturo.
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Van de redactie  

De maarteditie van Gens Nostra bevat een nieuwe bijdrage in de reeks “Op het slechte pad” en  
verder een tweetal zeer verschillende artikelen. We beginnen met deel 2 van het artikel  
“De Brouwertjes. Met dieven vangt men dieven!” van Harmen Snel. De hoofdrolspeler is nu zijn 
dochter Abigael, alias Maria, en haar partners. De laatsten speelden een wel heel bijzondere rol in 
het Brouwer-netwerk. Opnieuw zien we dat de kinderen die opgroeiden aan het eind van de acht-
tiende eeuw in de Jordaan vaak moeilijk werk vonden en de “kleine criminaliteit” daarom voor hen 
een aantrekkelijk alternatief was.

Het volgende verhaal gaat over een familiegeschiedenis die zich afspeelt tijdens de Eerste Wereld-
oorlog ofwel “Den Grooten Oorlog” zoals de titel luidt van de streekgeschiedenis van Rodger van 
Kerckhoven. De hoofdpersoon, Florimond Becq, werd in 1864 geboren in Wodecq, een dorpje op 
de taalgrens van Vlaanderen en Wallonië en kwam aan de kost als boerenknecht in Sempst. Vanaf 
het binnentrekken van de Duitse soldaten in 1914 en de daarop volgende gebeurtenissen, zoals de  
vernieling van huizen en dorpen, gevangenneming van mannelijke inwoners en internering in Soltau, 
volgen we door de ogen van de hoofdpersoon de oorlog op de voet. Een aangrijpende geschiedenis.

Verder onderwerpt Hans Meijeraan een aantal akten van de burgerlijke stand aan een nadere  
analyse, waarbij hij de nadruk legt op een geboorteakte met drie aantekeningen in de marge. Deze 
marges worden gebruikt om later wijzigingen in de akten te noteren en zijn daarom voor genea-
logen hoogst interessant. In de rubriek Digitaal bespreekt Mathieu Hendriks wat onze website 
tegenwoordig allemaal te bieden heeft aan mensen die zich met genealogie bezig houden. Als u 
denkt alles al te weten, raad ik u toch aan dit artikel te lezen want wellicht staat er iets in wat u nog 
niet weet. Verder zijn aanwezig de rubrieken Boeken en Tijdschriften.

We willen nadrukkelijk uw aandacht vragen voor de oproep bijdragen in te sturen naar Gens Nostra 
op pagina 107. De voorraad slinkt, dus uw bijdrage kan al in de tweede helft van het jaar geplaatst 
worden. Lees onze suggesties voor uw bijdrage en stuur deze op. Maar let ook goed op de richt-
lijnen waaraan uw publicaties moeten voldoen. Deze zijn te vinden op de webstek van Gens Nostra.

Het register met inhoudsopgave van vorig jaar, jaargang 69 2014, staat nu op onze webstek:  
www.ngv.nl/wwwGNO. Om de stijgende kosten het hoofd te bieden wordt het register met ingang 
van dit jaar niet meer gedrukt aangeleverd. Iedereen die een gedrukt exemplaar nodig heeft, wordt 
verzocht het zelf te printen. Hopelijk vindt u het wel zo makkelijk het digitaal te doorzoeken!

Tot slot wenst de redactie alle lezers veel leesplezier met deze editie.

Frits van Oostvoorn 
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HARMEN SNEL 

Op het slechte pad 

De Brouwertjes.
Met dieven vangt men dieven!

In deel 2 van het artikel over ‘De Brouwertjes’ gaat het om één kind van het echt-
paar Sicko Brouwer en Helena Willekens. Dochter Abigael, alias Maria, en haar 
partners speelden een wel heel bijzondere rol in het Brouwer-netwerk. Haar broers 
Jan, Pieter, Adriaan en ook broer Hendrik, hoewel we van hem niet veel weten,  
kwamen al in deel 1 aan bod.

deel 2

1. Interieur van het Amsterdamse Spinhuis, waar Abigael, alias Maria Brouwer, geruime tijd door bracht. Collectie Beeldbank Stadsarchief Amsterdam
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Abigael alias Maria Brouwer (1772-1857)
Abigael trouwde in 1797 in Utrecht met de Amsterdammer 
Hendrik Muller. Waarom niet gewoon in Amsterdam? Had 
dat te maken met een eerdere relatie van Hendrik met Anna 
Susanna Leferink waar twee kinderen uit werden geboren? 
Hoe dan ook, Hendrik overleed in 1800 en kort na de geboor-
te van hun derde kind knoopte Abigael, als Maria Brouwer, in 
het begin van 1802 een relatie aan met Jean Louis (Lodewijk) 
Reijmondet. Haar nieuwe vriend had een paar jaar in het Rasp-
huis doorgebracht en was een bekende van haar broers Jan en 
Pieter. De ruim drie maanden die Reijmondet in vrijheid door-
bracht waren lang genoeg om Maria zwanger te doen geraken. 
Haar nieuwe vriend verdween geruime tijd voor de geboorte 
van hun kind opnieuw achter de tralies en zou pas op 1 mei 
1805 vrij komen, waarna hem nog zes jaar verbanning wachtte. 
Intussen was Maria in februari 1805 opnieuw bevallen, bij de 
doop werd Reijmondet als vader genoteerd. Maar dat kon he-
lemaal niet kloppen, aangezien hij ten tijde van de verwekking 
van het kind in de gevangenis zat.

Op 12 december 1805 werd Johanna Havie in Amsterdam ver-
oordeeld tot geseling op het schavot en zes jaar verbanning uit 
het departement Holland.1 Het gerecht achtte bewezen dat zij 
op 14 oktober van dat jaar een groot stuk textiel had gestolen 
uit een winkel in de Barndesteeg. Zij was in die winkel geweest 
in gezelschap van Grietje Kerberg, met wie zij de afgelopen 
zomer met galanterieën langs de kermissen had gereisd. Zij 
waren gearresteerd in de woning van Mie Brouwer in de Voet-
boogstraat. Toen de justitiedienaren bij haar huis aankwamen 
stond een andere dame, Lot Heijnlein, net op het punt haar 
huis te verlaten.2 Na enig speurwerk vond de politieagent de 
gestolen lappen op het platje achter Mie’s woning. De dames 
spraken elkaar tegen over het feit of Maria Brouwer wel of 
niet mee was geweest naar de winkel, maar het maakte alle-
maal niet uit. Johanna werd gegeseld, Grietje Kerberg en Maria 
Brouwer werden ontslagen onder handtasting.3

In 1808 werden Maria Brouwer en Johanna Havie aangehouden 
in Alkmaar. Zij hadden een aanzienlijke partij nieuwe chitsen 
lappen bij zich en gedroegen zich verdacht. De Hoofd-Officier 
te Alkmaar was ook erg benieuwd naar Maria’s broer Jan, Hen-
drik Kruijs en Engeltje Eijlens. De Amsterdamse Hoofd-Officier 
stuurde op 5 mei 1808 kopieën van hun veroordelingen naar 
Alkmaar en voegde in zijn brief toe dat zij allen bekend stonden 
als dieven en zakkenrollers. Op hetzelfde moment was men ook 
in Rotterdam geïnteresseerd geraakt in de Brouwertjes, vooral 
in Jan Brouwer, diens broers Arie en Hendrik en hun kompaan 
Harmanus Volkers. De Amsterdamse Hoofd-Officier stuurde 
ook hun sententies op en kon Rotterdam melden dat Maria 
Brouwer in Alkmaar was gearresteerd en haar broer Hendrik, 
bekend als zakkenroller en dief, Alkmaar juist had verlaten,4 
terwijl broer Jan op korte termijn in Alkmaar werd verwacht.
Maria Brouwer keerde terug naar Amsterdam en werd daar op 
28 augustus 1809 veroordeeld tot een verblijf van vier maan-
den in het Spinhuis wegens hoererij.5 Nadat zij was vrijgelaten 

knoopte Maria opnieuw een relatie aan, nu met de eerder dat 
jaar uit het Rasphuis ontslagen Anthonij Soederouw. Al snel 
was Maria weer in verwachting en in november 1810 beviel zij 
van hun zoon Antonij jr. Dit kind werd gevolgd door nog een 
zoon in 1813. Het is onduidelijk of de relatie met Soederouw 
stand hield. In 1816 beviel een Maria Brouwer als ongehuwde 
moeder van een zoon Johannes. Aangever van het overlijden 
van dit kind was Jan Jacob Ohmstede, ook weer iemand uit ‘het 
milieu’. Toch trouwde Maria met Anthonij Soederouw, maar 
pas in 1824. Zij huwde onder de naam Abigael Brouwer en sa-
men erkenden zij hun kind uit 1810. Daarna geraakt Abigael/
Maria ogenschijnlijk in rustiger vaarwater. In de rechterlijke 
archieven kan ik in elk geval niets meer over haar vinden.

Argumenten voor en tegen de conclusie dat Abigael Brouwer 
en Maria (Mie, Mietje) Brouwer één en dezelfde persoon zijn:
De argumenten tegen:
- Abigael en Maria zijn namen die niets met elkaar te maken 
hebben en worden normaal gesproken niet, zoals bij voor-
beeld de namen Helena en Magdalena, regelmatig door el-
kaar gehaald.
- Waarom zou Maria een kind van dit gezin Brouwer zijn? 
Brouwer is een algemene naam en er kan best een andere 
Maria in Amsterdam hebben geleefd die niet verwant was. 
Dat is inderdaad zo, maar deze Maria past wel heel goed in 
het  plaatje. Zij stond bij de Amsterdamse politie bekend als 
dievegge en vrouw van lichte zeden.
De argumenten voor:
- Het slechtste argument eerst. Er is wel een doop gevonden 
van een kind Abigael, maar niet van een kind Maria. Terwijl er 
ook, biologisch gezien, geen ruimte is voor een kind Maria in 
de rijke kinderschare van de ouders Sicko Brouwer en Helena 
Willekens.
- Maria past extra goed in dit gezin omdat haar broers Jan 
en Pieter ‘op het slechte pad’ actief waren met twee broers 
Reijmondet. Maria had zelf geruime tijd een relatie met een 
andere broer Reijmondet. De gezinnen Brouwer en Reijmon-
det kenden elkaar dus goed. Adriaan Brouwer noemt bij een 
verhoor in 1804 zijn zus Mie, die voor hem zou kunnen instaan.
- Maria Brouwer woonde bij het huwelijk van haar dochter 
Helena Reijmondet in 1846 in de Amsterdamse Sint Nico-
laasstraat. Bij de invoering van het bevolkingsregister in 1851 
is er geen Maria Brouwer ingeschreven die aan de gestelde 
leeftijdseisen voldoet. Ook is er geen Maria Brouwer in Am-
sterdam overleden tussen 1846 en 1872 die voldoet aan de 
persoon die hier gezocht wordt. Abigael Brouwer leefde nog 
in 1846 en overleed in 1857 in het Amsterdamse Buiten Gast-
huis. Abigael leefde de laatste jaren van haar lange leven in 
het hofje ‘Liefde is het Fondament’ aan de Keizersgracht. Toen 
zij daar kwam wonen in 1853 was haar vorige adres Sint Nico-
laasstraat!
- Abigael werd twee keer bedeeld door de hoofdstedelijke 
Huiszittenhuizen. Vanaf 1801 als weduwe van Hendrik Mulder 
en sinds 1842 als weduwe van Antonij Soederow. Bij de eerste 
registratie werd vermeld dat twee van haar kinderen uit het 
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huwelijk met Mulder waren opgenomen in het Aalmoezeniers-
weeshuis. Catharina en Pieter Mulder werden daar inderdaad 
opgenomen, op 6 juni 1809.6 En dat is precies de tijd dat Maria 
Brouwer werd opgepakt voor hoererij, werd veroordeeld tot 
vier maanden Spinhuis en dus haar kinderen niet kon verzorgen.
- Het sterkste argument bewaren we natuurlijk voor het 
laatst. Ik heb nog nooit meegemaakt dat onwettige kinderen 
‘moeiteloos’ erkend konden worden bij huwelijk als de namen 
van de ouders niet klopten. In het geval van Abigael/Maria is 
er echt wat bijzonders aan de hand. 
Abigael en haar partner Anthonij Souderouw erkennen bij hun 
huwelijk in 1824 een kind dat is geboren in 1810. Dat gebeurde 
wel vaker. Het probleem is dat de partner van Anthonij Abi-
gael heet. Want de moeder werd in de doopakte van het kind 
toch echt Maria genoemd. Maria Brouwer, dat wel. Een foutje, 
kan men denken. Maar in 1813 werd er nog een kind geboren, 
aangegeven door de vader en vroeg overleden, waarbij beide 
keren de moeder ook als Maria Brouwer werd opgevoerd. En 
dat het hier echt om een Maria uit het gezin van Sicko Brou-
wer gaat bewijzen de twee doopgetuigen bij het kind van 1810. 
Dat waren Jan Brouwer, de broer van Abigael, en Helena Bal-
der geboren Wilkens, haar moeder!7

De vraag die hier gesteld kan worden is: hoe kon Abigael 
Brouw er een kind erkennen waarvan in de bijgeleverde doop-
akte de moeder als Maria Brouwer werd opgevoerd? Dat kon 
natuurlijk alleen als de ambtenaar accepteerde dat Abigael 
en Maria één en dezelfde persoon was.

Lodewijk Reijmondet (1777-1818)

De achtergrond van Lodewijk Reijmondet wordt onthuld in 
een volgend artikel. Voor deze aflevering is belangrijk dat 
Lodewijk, als jonge vent, op 13 maart 1798 werd gearresteerd 
in Nijmegen, samen met zijn vader en Jan Josua Beaux. Na 
transport naar de Boeien in Amsterdam verklaarde hij bij zijn 
eerste verhoor dat hij naar Nijmegen was gevlucht om dienst 
te nemen in een legerafdeling. Hij was namelijk gedeserteerd 
van het oorlogsschip ‘Enkhuizen’. Hij had in 1797 naar Amerika 
gewild, maar dat was niet gelukt. Na zijn desertie was hij naar 
zijn vader gegaan, maar die wilde hem niet in huis hebben. Hij 
had daarop gelogeerd bij Jan Josua Beaux, de broer van zijn 
stiefmoeder. In Nijmegen had hij bekend samen met Beaux, 

Schele Jan en Hein de Smit winkels te hebben beroofd. Hij 
ontkende echter ten stelligste in Nijmegen iets strafbaars te 
hebben gedaan. Pas op 25 september 1798 werd hij weer uit de 
Boeien gehaald om opnieuw te worden verhoord. Hij zei met Be-
aux naar Nijmegen te zijn vertrokken omdat in Amsterdam geen 
werk meer te vinden was. En gaf toe in Nijmegen bekend te heb-
ben maar alleen omdat hij beschonken was geweest. Nadat hij 
op 8 maart 1799 zijn verklaring had ondertekend - hij zat al bijna 
een jaar in voorarrest - riep Justitie hem nogmaals op. Men vroeg 
hem of hij wist van een door Hein de Smit gepleegde diefstal 
in de Berenstraat in Amsterdam. Lodewijk ontkende uiteraard 
hier iets van te weten. Zijn ontkenningen waren niet overtuigend 
genoeg, want op 16 mei 1799 werd Lodewijk veroordeeld tot ge-
seling op het schavot en zes jaar opsluiting in het Rasphuis.8 De 
geseling vond plaats op 15 juni 1799.9

Tijdens zijn gevangenschap in het Rasphuis kreeg hij op 31 janu-
ari 1800 1 jaar, 3 maanden en 16 dagen afslag. Daarop volgde op 
24 januari 1801 2 jaar afslag, waarop hij op 23 januari 1802 werd 
ontslagen.10 Direct na zijn ontslag knoopte hij een relatie aan met 
Maria Brouwer, maar die verhouding zou niet lang stand houden.
Hermanus van Huchten, een 14-jarige kastenmakersknecht, 
werd op zaterdag 8 mei 1802 om 11 uur ’s avonds gearresteerd 
door de nachtwacht van de Raampoort. Na overbrenging 
naar de Corps du Garde werd hem, aangezien hij op de poort 
zat, gevraagd wat hij daar deed. Hij vertelde dat Lodewijk 
Reijmondet alias Le Lou hem die avond om 8 uur had ge-
vraagd of hij daar bleef zitten. Hermanus had Lodewijk daar-
op verteld dat hij om 9 uur thuis moest zijn, waarop Lodewijk 
zei ‘ja, ja, het is goed, blijf jij maar zitten’.

Lodewijk kwam een half uur later terug en vroeg hem om te 
kijken of er mensen aankwamen, want hij moest met Dries 
enig goed ‘uit de laagte’ halen. Hermanus deed wat hem was 
opgedragen en werd daarop gearresteerd. Hij wist niet waar 
Lodewijk de goederen ging halen, hij stond alleen op de uit-
kijk en zou geroepen hebben ‘er komen menschen’. Ook Jan 
Engelsma, 16 jaar oud en mattenmaker, werd diezelfde avond 
binnengebracht bij het Corps du Garde. Hij had een dron-
ken man gevonden bij de Latjesbrug op de Rozengracht en 
hem naar de Schans gebracht. Of die dronken man Lodewijk 
Reijmondet was wist hij niet. Hermanus van Huchten kende 
hij ook niet. Waar de dronken man was gebleven, kon hij ook 
niet vertellen, hij was plotseling gearresteerd. Hij had ook 
niemand gezien die een pak droeg.
Daarop werd Lodewijk Reijmondet gehoord. Hij had daarvoor 
vier weken in Dordrecht en vier weken in Rotterdam gewerkt 
en was nu weer een week of drie, vier in Amsterdam. Hij had 
bij zijn arrestatie op de bewuste zaterdagavond geen pak ge-
dragen, nee, hij was dronken geweest en had rondgedwaald 
op de Schans. Daar hadden een paar kerels geroepen ‘hier, 
dief!’, waarop Lodewijk had gezegd ‘moet ik dan mede gaan, 
ik wist niet dat ik hier niet mogt wesen’. Hij kreeg geen ant-
woord op zijn vraag, maar werd wel gebonden en meegeno-
men. Toen hij een eindje had gelopen, hebben die mannen zijn 
benen ‘aan stukken geslagen’. Na dit verhoor werd Lodewijk 

2. Doopakte van het kind van Anthonie Soederou en Maria Brouwer. 
Collectie DTB Stadsarchief Amsterdam
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overgebracht naar het Werkhuis om daar te genezen van zijn 
verwondingen aan beide benen.
Op 18 mei werd Andries Boel, een 23-jarige schuitenvoerder, 
verhoord. Hij was de avond daarvoor door onderschout Beu-
mer uit Zaandam gehaald. Naar eigen zeggen was hij acht 
dagen eerder naar Zaandam gegaan om werk te zoeken. Jan 
Engelsma kende hij niet, Lodewijk Reijmondet kende hij uit 
het Rasphuis. Hij ontkende op 8 mei bij de Raampoort te zijn 
geweest, hoewel er intussen door getuigen het volgende was 
beweerd. Namelijk dat Andries bij de Raampoort een grote 
groep kinderen had zien spelen, waaronder zijn zus, en hen 
gezegd had ‘maak dat jijlui wegkomt’. Andries ontkende dat 
en had ook niet gezien dat Lodewijk een pak op de schouder 
droeg en dat pak op de Schans had weggegooid. Nee, Andries 
verzekerde de heren dat hij daar helemaal niet was geweest 
en ook het pak niet had meegenomen.
Op 17 juni getuigden de nachtwachten. Zij waren door een 
jongetje gewaarschuwd dat twee mannen iets droegen. Na-
dat enige collega’s waren opgetrommeld, hoorden ze bij de 
Rozengracht twee mannen roepen ‘keert, keert’. De twee 
mannen waren daarop inderdaad omgekeerd. Lodewijk 
Reijmondet werd door de nachtwachten herkend. Hij was op 
ze toe komen lopen en werd vastgehouden door de intussen 
overleden nachtwacht Janus Ennings. De arrestatie vond 
plaats door nachtwacht Hendrik Muller, die Lodewijk een 
sabelslag tegen de schenen gaf. Toen Lodewijk naar ze toe-

kwam gooide hij een pak weg. De tweede man, die weggerend 
was, bleek Andries Boel te zijn. Hij had een petje op gehad en 
was na een lange achtervolging ontsnapt. Bij terugkeer vond 
men een zakdoek met enig zeilgoed en weer later vond men 
een veel groter pak met een groot zeil, een mes in een sche-
de en touw. In de morgen van 11 mei werd ontdekt dat er een 
diefstal door middel van braak had plaatsgevonden bij touw-
baan ‘De Hector’ bij de Raampoort. 
De volgende dag werd Hermanus van Huchten opnieuw ver-
hoord. Hij gaf nu toe dat hij Jan Engelsma al lang kende, het 
was een oude buurjongen. Via hem had hij onlangs Lou en 
Dries leren kennen. Lou en Dries zouden goed van de mest-
vaalt halen en hij stond alleen op de uitkijk. En het was hem 
bekend dat het al zo laat was dat er geen spullen meer over 
straat gedragen mochten worden. Hij was overgehaald door 
Jan Engelsma, alias Manus de Lap,11 die bij Lou was gebleven 
om zeildoek te halen. Als de spulletjes verkocht zouden zijn, 
zou dat Hermanus een gulden opleveren. Het mes kende hij 
niet en hij vond ook niet dat hij medeplichtig was aan diefstal, 
hij had alleen maar op de uitkijk gestaan. Jan Engelsma gaf nu 
ook toe dat Hermanus zijn oude buurjongen was, maar Dries 
en Lou kende hij niet. Hij had toen hij uit de Hollandsche Ko-
medie kwam, waar hij ‘De Toverfluit’ had gezien, een dronken 
kerel gevonden bij de Latjesbrug. 

Hij verklaarde nooit gestolen te hebben, ook niet met Lou en 
Dries, en hij was ook niet medeplichtig. Drie dagen later was 
het weer de beurt aan Lodewijk Reijmondet. Hij kende An-
dries Boel wel, maar was verder die avond naar de Komedie 
geweest. Hij bleef thuis tot 11 uur, had drie borrels gedronken 
en ruzie met zijn zus gekregen. Hij was naar de Schans gegaan 
om daar uit te slapen, toen iemand op hem af kwam die zei ‘wat 
doet gij daar, kom ik zal u thuis brengen’. Daaropvolgend werd 
hij gearresteerd. Hij wist niets van een diefstal, hij herkende 
het mes niet en had ook geen pak gedragen. De volgende dag 
voelde men Andries Boel weer aan de tand. Die gaf toe op 15 
juli 1799 te zijn veroordeeld tot geseling, zes jaar Rasphuis en 
zes jaar ban wegens straatschenderij en diefstal. 
Maar eigenlijk was die misdaad gepleegd door zijn kameraad 
Jan Hendrik Kuhn. Hij gaf toe zijn ban overtreden te heb-
ben, maar was slechts acht of negen weken in Amsterdam 
geweest om werk te zoeken. Verder ontkende hij alles. Die 
maand deden de heren ondervragers nog een poging bij de 
vier verdachten, maar die verhoren leverden geen nieuwe 
gezichtspunten op. Men besloot op 1 juli 1802 Andries Boel 
en Jan Engelsma onder handtasting vrij te laten. De zaak te-
gen de andere twee werd aangehouden. Op 4 augustus kwa-
men zij aan bod. Hermanus van Huchten werd tot drie jaar 
opsluiting in het Nieuwe Werkhuis veroordeeld. Lodewijk 
Reijmondet, van wie men bewezen achtte dat hij de hoofd-
dader was, werd veroordeeld tot geseling en brandmerken 
op het schavot, zes jaar Rasphuis en zes jaar verbanning uit 
Holland.12 
Lodewijk werd per direct opgesloten in het Rasphuis en op 
23 oktober 1802 gegeseld.13 Aldaar kreeg hij op 29 januari 

3. De Schans bij de Raampoort, gezien in zuidelijke richting naar de Raam-
poort. Daarachter het met hekjes omzoomde verhoogde wegdek van de 
Raampoort en op de achtergrond molen ‘De Victor’. Rond de poort en de 
molen vond de diefstal plaats waarbij Lodewijk Reijmondet werd gear-
resteerd. Tekenaar Gerrit Lamberts, 1816. 
Collectie Beeldbank Stadsarchief Amsterdam
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1803 zes maanden en vier dagen afslag, op 10 januari 1804 
gevolgd door een jaar afslag. Op 1 mei 1805 werd hij ontsla-
gen uit het Rasphuis en moest hij, na slechts tweeënhalf jaar 
van zijn straf uitgezeten te hebben, Amsterdam verlaten.14 
Of hij zijn vriendin Maria Brouwer, net bevallen van een kind 
dat zijn achternaam kreeg, nog gezien heeft is onduidelijk.

Lodewijk werd in Amsterdam echter opnieuw gearresteerd 
op 29 mei 1805. Hij was twee weken in Utrecht geweest, had 
daar echter geen werk gevonden. Maar die avond werd hij 
gezien door justitiedienaar Anthony Fallie, die hem direct 
arresteerde. Lodewijk sloeg Fallie voor zijn daadwerkelijke 
inhechtenisneming met een stok. De eerste slag schampte 
af op diens dij, de tweede slag veroorzaakte een hevig bloe-
dende wond aan het scheenbeen. Lodewijk ontkende de sla-
gen toegebracht te hebben, maar Fallie kon dit feit bewijzen. 
Chirurgijn Julius verklaarde dat hij Fallie de vorige avond had 
onderzocht en de wond aan zijn been, toegebracht door een 
knuppel, had verbonden. Voor infractie van zijn ban werd 
Lodewijk op dezelfde dag, 30 mei 1805, veroordeeld tot 12 
jaar gevangenisstraf en onverminderd bannissement. Voor 
de derde maal opgesloten in het Rasphuis kreeg hij genoeg 
afslag om op 1 februari 1811 ontslagen te kunnen worden.15 
Uit het verhoor van Samuel Olsamer in februari 1812 kwam 
naar voren dat hij mogelijk werd gearresteerd in Antwerpen 
en daar uit de gevangenis ontvluchtte. Van zijn latere lotge-
vallen is niet veel bekend, Hij trouwde in 1814 in Vlissingen en 
overleed vrij snel daarna in Zeeland.

Anthonij Soederouw (1784-1828)

Maria Brouwer’s volgende relatie, Anthonij Soederouw ge-
doopt als Antonius en meestal Toon genoemd, was een op-
gewonden standje. Hij werd op 6 augustus 1804 samen met 
Evert Loman, 21 jaar oud en net als Toon werkend op de turf-
markt, aangehouden door de politie. De avond daarvoor had-
den zij in de kroeg van vrouw Meijer bij de Hoge Sluis ruzie 
gekregen met de broers Bernard en Bastiaan Lorjo. Evert 
had Bastiaan een borrel aangereikt met de toevoeging ‘drink 
maar niet te veel, want gij zijt net zo wel dronken als ik’. Daar-
op brak een grote vechtpartij uit die later werd voortgezet 
in de nachtkelder van Joseph en Saar bij de Magere Brug. In 
gezelschap van de 20-jarige smidsknecht Evert Croese kwa-
men zij later die nacht Bastiaan en Bernard Lorjo nog een 
keer tegen en sloegen hen in elkaar. 
Toen Bastiaan bewusteloos op de grond lag zou Toon Soe-
derouw tegen de andere twee hebben gezegd ‘hij is dood, 
donder hem in het water, want wij moeten malkanderen niet 
verklappen’. Croese had daarop gezegd ‘ja, donder hem in het 
water, dan kan het niet uitkomen’. Zowel Croese als de ande-
re twee verdachten erkenden bij de eerste ruzie betrokken 
te zijn geweest, maar ontkenden natuurlijk dat zij Bastiaan 
in bewusteloze toestand in het water hadden gesmeten. 
Bij latere verhoren bleek dat Toon zijn meisje, Gerritje de 
Huzaar, bij zich had. Daarop volgend werd ook Gerritje van 

Zwol, zoals ze werkelijk heette, gearresteerd en verhoord. 
Zij runde een tapperij genaamd ‘De Goede Verwachting’ in de 
Nieuwe Kerkstraat en bij haar verhoor gaf zij toe bij de ruzie 
aanwezig te zijn geweest. Verder wist ze zogenaamd niet 
veel, al had ze wel gedacht dat haar vriendje Toon in het water 
lag toen ze geschreeuw om hulp hoorde.
Op 30 oktober 1804 werden Evert Loman, Evert Croese, 
Anthonij Soederouw en Gerritje van Zwol geconfronteerd 
met de tegenpartij, Bernard Lorjo, vrouw Meijer en nog een 
handvol getuigen. Hieruit bleek dat de verdachten ook ge-
probeerd hadden Bernard in het water te gooien, maar dat 
deze zich kon vastklemmen aan een paal. Met veel moeite 
kon Bernard zijn woning bereiken. De volgende dag zag Ber-
nard zijn broer terug in het huis van vrouw Meijer. Bastiaan 
Lorjo was kort daarvoor uit het water gevist. Het lijk werd 
overgebracht naar het Gasthuis waar het werd geschouwd. 
De artsen concludeerden dat Bastiaan veel uitwendige 
kneuzingen had en uiteindelijk ‘als een drenkeling’ was ver-
dronken. Daarna volgden nog enkele getuigenissen tegen 
de vier gedachten. Toon Soederouw, die eerst aangaf alleen 
bij de eerste ruzie betrokken te zijn geweest, gaf nu op bij 
zijn vriendin Gerritje in de kroeg te hebben gezeten. Saillant 
detail is dat Toon verklaarde dat hij Bernard Lorjo twee jaar 
eerder had achtervolgd wegens diefstal. Alle vier verdach-
ten bleven uiteraard ontkennen Bernard Lorjo zwaar mis-
handeld te hebben en diens broer in het water gegooid te 
hebben.

Na bijna vier maanden voorarrest, op 30 november 1804, 
komt Evert Croese ineens met een andere verklaring. Evert 
Loman was de kwade genius achter de ruzie en had zijn vriend 
Jan Walters alias Jan de Bondt laten roepen om mee te hel-
pen vechten. Loman bleef ontkennen, maar Toon verklaarde 
op 4 december nu toch echt de waarheid te gaan vertellen. 
Hij bevestigde Croese’s verhaal, maar vertelde ook dat er 
enkele Joden bij betrokken waren. Hij noemde Israel Moses 
alias Loole en ene Mortje die samen met Loman de broers 
Lorjo in elkaar zouden hebben geslagen. Loole ontkende 
natuurlijk, maar Jan Walters koos snel eieren voor zijn geld 
en bekende hoe het werkelijk allemaal zat. Het duurde nog 
een hele tijd voor alle details waren ingevuld, maar op 29 mei 
1805 werd recht gesproken. Hoofddader Evert Loman werd 
veroordeeld tot geseling en brandmerken op het schavot en 
25 jaar Rasphuis, Toon Soederouw tot geseling op het scha-
vot en 12 jaar Rasphuis en Evert Croese tot 8 jaar Rasphuis. 
Alle drie werden zij voor eeuwig verbannen uit Amsterdam 
en haar jurisdictie. Loole, Jan Walters en Gerritje de Huzaar 
waren op 12 februari 1805 al onder handtasting ontslagen.16

Toon Soederouw kreeg diverse malen afslag van zijn straf 
en werd op 1 mei 1809 uit het Rasphuis ontslagen. Na zijn 
vrijlating kwam Toon vrij snel in dienst van de Amsterdamse 
Hermandad als buitengewoon dienaar van politie. Hij hield 
zich vooral bezig met opsporen van verdachte elementen en 
kreeg daar af en toe een bonus voor.
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In de Staats-Courant van 16 november 1825 werd een ad-
vertentie opgenomen dat Antoni Soederou, buitengewoon 
agent van politie te Amsterdam, op 11 november 1825 een re-
kest tot rehabilitatie had ingediend bij het Hooggerechtshof.
Postuum werd er ook nog over Toon gesproken. Dat Toon 
als een gewaardeerde medewerker werd gezien, getuigt de 
brief van de Directeur van Politie na zijn overlijden aan de 
Burgemeester. Hij meldde dat zijn overleden dienaar werd 
vervangen door J.H. Wassingh, chef van het tweede kanton.17

In de loop van 1828 werd Jacobus Grevelink, secretaris van 
de Hoofd-Directie van Politie, beschuldigd van jarenlange 
corruptie. Hij zou houdsters van publieke vrouwen hebben 
afgeperst en hen veel geld hebben gevraagd voor vergun-
ningen om hun werk te mogen uitoefenen. De man die de 
beschuldigende lasterpraatjes ventileerde was Adrianus 
Bakker, één van de chef-dienaren van politie. Toon zou de 
rechterhand van Grevelink zijn geweest en de steekpennin-
gen in ontvangst hebben genomen. De Directeur van Politie 
wilde echter niets doen met de beschuldigingen tegen Gre-
velink. 

Hij wilde Bakker ontslaan en schreef zes verzoeken daartoe 
aan B & W. Die werden echter niet beantwoordt en daarover 
beklaagde de Directeur van Politie zich weer bij de Staats-
raad-Gouverneur.18 Uiteindelijk werd noch Grevelink, noch 
Bakker ontslagen. De Amsterdamse Directeur schreef ex-
pliciet dat het wel erg makkelijk was om een inmiddels over-
leden dienaar, Toon Soederouw dus, mee te trekken in de 
aanklacht. Maar waar rook is? 

Conclusie

Abigael alias Maria Brouwer leefde, nadat haar eerste 
huwelijk door het vroege overlijden van haar man was af-
gelopen, een onrustig leven. Verdacht van diefstallen en 
opgesloten in het Spinhuis wegens hoererij knoopte zij een 
relatie aan met Lodewijk Reijmondet. Deze werd meerde-
re malen veroordeeld en verdween weer uit haar leven. De 
eveneens veroordeelde Anthonij Soederouw werd haar 
volgende partner. Anthonij had samen met haar broers Jan 
en Pieter en Lodewijk Reijmondet in het Rasphuis gezeten 
en kende hen dus goed. Kort na zijn vrijlating in 1809 trad 
Soederouw als buitengewoon dienaar van politie aan bij de 
Amsterdamse politie. Een baan die hij minstens 15 jaar ver-
vulde. Als bekende van een heleboel ‘zware jongens’ werd 
hij uiterst geschikt bevonden om aan de andere kant van 
het speelveld te werken. Of zijn oude kompanen, zoals Pie-
ter en Adrianus Brouwer in hem de ideale zwager hebben 
gezien valt te betwijfelen. Maar aan de andere kant, hun 
broer Jan diende bij de politie en zelf gaven zij ook op als 
verklikker te werken. Of dat laatste waar was laat ik maar 
in het midden.

Beknopte parenteel Abigael alias Maria Brouwer

I.  Abigael alias Maria (Mietje) Brouwer, gedoopt Amster-
dam (Westerkerk) 19 april 1772, naaister en wasster 
(1805), publieke vrouw (1809), naaister, overleden Am-
sterdam 23 december 1857, trouwt (1) Utrecht (Jacobi-
kerk) 19 januari 1797 Hendrik Muller, gedoopt Amster-
dam (Nieuwe Kerk) 27 januari 1762, begraven Amsterdam 
(Karthuizer Kerkhof) 7 december 1800, zoon van Pieter 
Muller en Kaatje Pennekamp, zij had een relatie (2) met 
Jean Louis Reijmond alias Lodewijk Reijmondet alias Lou 
Remondet alias Le Lou, geboren/gedoopt Amsterdam 
(Waals) 28 november/4 december 1777, knecht in een 
tabakswinkel, zeeman (1797), werkman (1814), sjouwer 
(1818), overleden Vlissingen 25 augustus  1818, zoon van 
Daniel Reijmondet en Françoise Benvegnin; hij trouwt 
Vlissingen 10 augustus 1814 Margrita Hendrika van Spa-
renburg; zij trouwt (3) Amsterdam 31 mei 1826 Anthonius 
(Anthonij, Toon) Soederouw, gedoopt Amsterdam (rk de 
Lely) 17 februari 1784, werkzaam op de turfmarkt (1805), 
buitengewoon dienaar van politie, overleden Amster-
dam 20 maart 1828, zoon van Jan Hendrik Soederouw en 
Maria Gassel.

4. Het uniform van de Amsterdamse politie in de eerste helft van de ne-
gentiende eeuw. Mogelijk liep Anthonij Soederouw ook in dit uniform. 
Collectie Beeldbank Stadsarchief Amsterdam
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Noten
1 Johanna Havie was de zuster van Pieter Havie, een ‘crimineel vriendje’ van 

Maria’s broer Jan. Zie Gens Nostra 70 (2015) 2, p. 53.
2 Charlotte Heijnlein komen we in een latere aflevering van ‘Op het slechte pad’ 

nog tegen als Dieve Lot.
3 Stadsarchief Amsterdam (SAA), arch. 5061, inv. nr. 505, p. 238 e.v.
4 SAA, arch. 5061, inv. nr. 39, p. 58 en 60.
5 SAA, arch. 5061, inv. nr. 636.
6 SAA, arch. 343, inv. nr. 333, nr. 501. Catharina verliet op 2 mei 1819 met uitzet het 

weeshuis.
7 Waar die naam Balder op slaat is onduidelijk. Bedoelde de koster van de 

Zuiderkerk Brouwer en kon hij zijn kladje niet meer lezen?
8 SAA, arch. 5061, inv. nr. 482, p. 28 tot inv. nr. 485, p. 51.
9 SAA, arch. 345, inv. nr. 1, p. 107.
10 SAA, arch. 5061, inv. nr. 636.
11 Zie bij Pieter Brouwer, waaruit blijkt dat Jan Engelsma alias Manus de Lap al in 

1799 in contact stond met de families Brouwer en Reijmondet en zich toen al 
‘Op het slechte pad’ begaf. Zie Gens Nostra 70 (2015) 2, p. 54.

12 SAA, arch. 5061, inv. nr. 495, p. 249 tot inv. nr. 496, p. 432.
13 SAA, arch. 345, inv. nr. 1, p. 134.
14 SAA, arch. 5061, inv. nr. 636.
15 SAA, arch. 345, inv. nr. 1, p. 166.
16 SAA, arch. 5061, inv. nrs. 502 t/m 504.
17 SAA, arch. 5225, inv. nr. 151, 24 april 1828 nr. 44.
18 SAA, arch. 5225, inv. nr. 151, 30 juni 1828 en 4 december 1828.
19 De getuigen bij de doop van beide kinderen van Lodewijk Reijmondet en Maria 

Brouwer waren bij het eerste kind Jean Josua Beaux en Evertje Hendriks en bij 
het tweede kind Harmanus Volkers en Hanna Remmers. Beaux was verre fa-
milie van Reijmondet en net als Evertje Hendriks alias Dieve Eef en Harmanus 
Volkers zeer bekend bij de Amsterdamse politie. Allen werden meerdere malen 
veroordeeld.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Catriena Muller, geboren/gedoopt Amsterdam (Wes-

terkerk) 3 maart/7 april 1797, overleden Amsterdam 
11 oktober 1836, trouwt Amsterdam 7 juni 1826 Jan 
Olievier Hendrik Bosdriesz, gedoopt Amsterdam (Am-
stelkerk) 22 juli 1792, commies Stedelijke Belastingen, 
overleden Amsterdam 12 november 1839, zoon van Jan 
Bosdriesz en Elisabeth Bergen. Uit dit huwelijk nage-
slacht. Hij hertrouwt Amsterdam 15 februari 1837 Gijs-
barta Brugman.

2.  Jacobus, geboren/gedoopt Amsterdam (Nieuwe Kerk) 
8/21 oktober 1798, begraven Amsterdam (Karthuizer 
Kerkhof) 13 februari 1803.

3.  Pieter Muller, geboren/gedoopt Amsterdam (Wes-
terkerk) 19 juli/8 augustus 1800, bestelder (1828), 
winkelier (1830), turfdrager, overleden Amsterdam 23 
juni 1868, trouwt Amsterdam 24 maart 1830 Marretje 
Koning Regenboog, geboren/gedoopt Amsterdam (re-
monstrants) 13/23 november 1807, overleden Amster-
dam 20 oktober 1853, weduwe van Pieter Staal, doch-
ter van Jan Koning en Maria Lisabeth de Keizer. Uit dit 
huwelijk nageslacht.

Uit de tweede relatie:
4.  Jean Louis, geboren/gedoopt Amsterdam (Waals) 26 

december 1802/6 januari 1803.
5.  Helena Reijmondet, geboren/gedoopt Amsterdam 

(Waals) 21/28 februari 180519, dienstbode (1846), overle-
den Amsterdam 7 juli 1871, trouwt Amsterdam 25 maart 
1846 Jan Septer, gedoopt Wageningen 19 februari 1801, 
broodbakkersknecht (1846), overleden Amsterdam 29 
februari 1868, zoon van Jan Anthonie Septer en Hendri-
na Alardina van Ommeren. Uit dit huwelijk nageslacht.

Uit de/het derde relatie/huwelijk:
6.  Antonij Soederouw, geb./gedoopt Amsterdam (ZK) 

16 november 1810, tabakswinkelier, paraplumaker, 
overleden Amsterdam 24 september 1859, trouwt 
Amsterdam 19 mei 1830 Jeanne Clodine Bonne, ge-
doopt Amsterdam (rk Franse Kapel) 15 oktober 1807, 
winkelierster, overleden Amsterdam 10 februari 1890, 
dochter van Bertrand Bonne en Charlotte Pieternelle 
Hiltrop. Uit dit huwelijk nageslacht.

7.  Johannes Souderou, geboren Amsterdam 3 juni 1813, 
overleden Amsterdam 20 juni 1813.  <<

5. Advertentie in de Nederlandsche Staatscourant van 16 en 23 november 1825
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De voorraad aan artikelen voor Gens Nostra slinkt en daarom 
doen wij een algemene oproep aan al onze lezers om de resulta-
ten van hun genealogisch onderzoek op papier te zetten en naar 
ons toe te sturen. We ontvangen graag familiegeschiedenissen 
en biografieën over uw voorouders ingebed in de betreffende 
historische periode. Maar ook korte beschouwende verha-
len over de mogelijkheden van digitaal onderzoek, bijzondere 
vondsten, bepaalde historisch-genealogische vraagstukken en 
opvallende onderlinge relaties en contacten van personen zijn 
van harte welkom.

Hieronder een paar suggesties.
Stuurt u ons bijdragen waarin gereflecteerd wordt op: hoe 
dode punten in het onderzoek zijn overwonnen, bijvoorbeeld 
door gevonden akten over goederenbezit, heraldiek, of door de 
verwevenheid van personen met de dorps-, stads- en streekge-
schiedenis of met een zelfde plaats en land van herkomst.
Veel van onze voorouders zijn in de afgelopen eeuwen als immi-
grant naar Nederland gekomen. We kijken daarom ook uit naar 
vooroudergeschiedenissen waarin de immigratie naar Neder-
land een rol heeft gespeeld. Hierbij valt te denken aan landen 
van herkomst, als Vlaanderen, Duitsland, Nederlands Oost- en 
West-Indië (Suriname, Antillen), maar ook aan religieuze groe-

pen van immigranten, bijvoorbeeld Mennonieten, Joden of Hu-
genoten.
Tot slot willen wijzen we op het fenomeen van het het uitoefenen 
van een zelfde beroep in één familie gedurende een aantal opvol-
gende generaties. Kortom stuurt u ons bijdragen waarin een be-
paald beroep de leidraad van de familiegeschiedenis vormt.
Mochten we een aantal bijdragen ontvangen met een zelfde 
kenmerk, bijvoorbeeld immigratie uit een zelfde land, dan zul-
len wij trachten hiermee een speciale uitgave samen te stellen.

Raadpleegt u vóór het schrijven en insturen van uw bijdrage 
eerst de “Richtlijnen voor publicatie in Gens Nostra”, die te vin-
den zijn op de webstek van Gens Nostra. Inzenden kan geduren-
de het hele jaar. Maar wenst u plaatsing in het laatste kwartaal 
van dit jaar of aan het begin van 2016 dan moet u de bijdrage in-
zenden vóór 1 augustus 2015, aan de redactie van Gens Nostra, 
postbus 26, 1380 AA Weesp, of via GNredactie@ngv.nl.
Na ontvangst van uw bijdrage krijgt u binnen drie weken een 
bevestiging van ontvangst en binnen ongeveer drie maanden 
de eerste informatie over eventuele plaatsing.

Frits van Oostvoorn,
hoofdredacteur Gens Nostra

Oproep van de redactie

Er is weer ruimte voor kopij van leden  
voor Gens Nostra

1. Een hannekemaaier (of in het Duits: Hollandgänger of Piekmäijer) in Uel-
sen, beeld van Leo Janischowsky en partner (1997)

2. Een schoorsteenveger in 1850, anonieme foto
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ROGER VAN KERCKHOVEN

Bericht uit den Grooten Oorlog  
van gijzelaar Florimond Becq1

Florimond Becq werd geboren in Wodecq op 10 maart 1864. Wodecq is een dorpje 
op de taalgrens van Vlaanderen en Wallonië, ergens tussen Ronse en Edingen. In 
de regio Wodecq was weinig werk te vinden. Zonen en dochters trokken ver van 
huis om hun brood te verdienen. Meestal gingen zij naar Vlaanderen als seizoens-
arbeiders in de landbouw. Veel dochters vonden werk als meid bij een grote pach-
ter of een welstellend gezin. Florimond Becq kwam aan de kost als boerenknecht 
in Sempst2. Pachter Jan Van Beersel baatte een groot pachthof uit in het centrum 
van het dorp. Hij werd verliefd op Josephina Moortgat3.

1. Ligging van de barakken waarin de krijgsgevangenen in Sotau waren ondergebracht
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Haar moeder woonde in een villa in de dorpskom. Hij zag zijn 
geliefde slechts heel sporadisch omdat zij in Sint-Joost-ten-
Node verbleef. Toch slaagde hij erin, ondanks zijn status van 
boerenknecht, haar te huwen. Florimond vernam dat de moe-
der van zijn bruid eveneens Moortgat heette. Josephina was 
een dochter van een “rijke mijnheer”4 die zijn kind niet had wil-
len erkennen. Die mijnheer had een flinke som geld gegeven 
zodat de moeder van Josephina een villa had kunnen kopen. 
Om schande te vermijden werd het buitenechtelijk kind in 
Sint-Joost-ten-Node, bij Brussel, opgevoed. 
Bij het huwelijk van Florimond en Josephina werd zij gewettigd 
door haar moeder. De relatie tussen Florimond en Josephina 
eindigde bij haar plotseling overlijden5. Florimond bleef kin-
derloos achter bij zijn schoonmoeder. Hij begon een bierhan-
del. Het dagelijks leveren van bier in herbergen maakte hem 
tot een bekend dorpsfiguur. Florimond was niet van plan om 
alleen door het leven gaan. Hij huwde Catharina Mathildis De 
Wit, een dochter uit een kleermakersfamilie. Het huwelijk 
vond plaats in Sempst op 3 februari 1897. In de zomer van het-
zelfde jaar werd hun eerste kindje geboren. Mathilde was een 
vruchtbare vrouw: ze zette 12 kinderen op de wereld. Het gezin 
verhuisde naar Weerde6, in de buurt van het station. 
Om al de mondjes te kunnen voeden, besloot het echtpaar om 
een herberg te openen. Louise Moortgat, de moeder van zijn 
overleden vrouw had hulp nodig, ze kon niet langer zelfstan-
dig wonen. Florimond overtuigde Mathilde om naar Sempst te 
verhuizen en in te gaan wonen bij zijn schoonmoeder, die ern-
stig ziek werd in de winter van 1905-1906. In de vroege morgen 
op 10 februari stonden Florimond en Mathilde aan haar sterf-
bed. Florimond Becq was de enige erfgenaam van rentenier-
ster Louise Moortgat. 
De villa met tuin was niet geschikt voor een handelaar in bie-
ren. Er werd besloten om het huis te verkopen en een nieuwe 
woning op te trekken naast de villa. Mathilde was een geboren 
herbergierster, zij besliste om een herberg te beginnen in de 
nieuwe woning. Ondanks het aanzienlijke bedrag van de ver-
koop van de villa, trachtte Florimond, geholpen door vrienden, 
zoveel mogelijk zelf te bouwen. De villa werd verkocht aan de 
heer Beelaerts, een handelsreiziger met oudere kinderen. We 
laten nu Florimond Becq aan het woord.

En toen begon den Grooten Oorlog
Het was in de eerste week van juli 1914 dat we voor de eerste 
keer iets hoorden over oorlog. Het was na de hoogmis7 toen 
ondermeester8 Tist Van Crombruggen mij vergezelde op weg 
naar huis. “Monne9, ik denk dat we oorlog krijgen” zei de on-
dermeester. “Ge zult zien dat binnenkort onze soldaten zullen 
opgeroepen worden”. Tot de middag hing ik aan zijn lippen om 
het verhaal van de moord op de aartshertog en zijn vrouw10 
te aanhoren. Tist van Crombruggen had gelijk, bij het einde 
van de maand werden alle klassen opgeroepen wegens de 
dreigende taal van de Duitse keizer11. De dag van de prijsuit-
deling in de school12 stroomden Belgische soldaten ons dorp 
binnen. Ze zochten een slaapplaats voor een nacht. In de late 
namiddag liep de herberg vol, de kinderen moesten Mathilde 
bijstaan om bier uit de kelder op te halen. Een slaapplaats 
konden we niet aanbieden, alle kamers waren bezet. Trou-
wens er was keuze genoeg. Naast de deur werd, met krijt, 
aangetekend hoeveel soldaten er in dat huis overnachtten. 
Onze herberg bleef die avond heel laat open. Het was hoog-
zomer, op de stoep werden stoelen gezet en een deel van de 
soldaten zat op de stenen vloer voor de herberg. Ik luisterde 
gretig naar de verhalen, al had ik mijn twijfels of het niet wat 
overdreven werd. Zij stelden ons gerust. “Den Duits” zou Ant-
werpen nooit kunnen innemen. De havenstad werd beschermd 
door een ring van forten die onneembaar waren. Na een kor-
te nacht werd er verzameling geblazen. Iedere dorpeling had 
wat proviand meegegeven. Onze Constant13 had een emmer-
tje peren geplukt en uitgedeeld aan de soldaten. Iedereen liep 
mee tot op de Brusselsesteenweg waar de mars richting Me-
chelen begon.Een week later zag ik voor de eerste keer Duit-
se verkenners te paard. Vier Uhlanen14 reden ons voorbij. Ze 
reden de spoorwegberm op. Ik zag hen met hun verrekijkers 
de omgeving bespieden. Op slag was onze straat leeg, ieder-
een zat binnen. Van toen af deden de verhalen de ronde aan 
onze herbergtafels. Toen onze burgemeester werd gegijzeld 
en constant bewaakt, vertrokken verschillende gezinnen op 
de vlucht. Zwaar beladen karren hobbelden over de kasseien 
tot laat in de avond. Aan vluchten dacht ik niet. Mathilde was 
al een paar maanden zwanger. Ik had paard noch kar want de 
bierkar was te groot en kon slechts op brede steenwegen rij-
den terwijl wij langs binnenwegen zouden vluchten. Misschien 
zouden de Duitsers gewoon door het dorp trekken naar de for-
ten toe en was vluchten helemaal niet nodig. De dag daarna 
hoorde ik vertellen dat de burgemeester naar Engeland was 
vertrokken. Jan Van Asbroeck had zich vrijwillig aangeboden 
om zijn plaats in te nemen. Vierentwintig augustus, een snik-
hete dag. ‘s Avonds bleef de warmte hangen. Omdat het zo 
rustig was, bleven de ramen openstaan.

Een dag uit de hel

Lang sliepen we niet op die dinsdag 25 augustus. De ramen 
stonden nog open zodat het geluid ongehinderd naar binnen 
drong. Toen ik even het raam wagenwijd opentrok, zag ik in de 
verte een troep soldaten aan de kerk. Het was nog te donker 
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om hen te herkennen. De stroom soldaten verspeidde zich in 
de straten. Toen ze naderden herkende ik de uniformen: een 
grijze bende kwam onze richting uit. Ik maakte Mathilde wak-
ker. Ik sloot de ramen en kroop het bed in. We lagen beiden te-
gen elkaar te bibberen van schrik. Ik hoorde de kolven van de 
geweren op de deuren bonken. Er werd geroepen in het Duits 
maar ik kon het niet verstaan. Even daarna werd er ook op de 
deur van de herberg geklopt. Ik reageerde niet. Het geklop 
bleef aanhouden. Ik trok mijn broek aan en ging naar beneden. 
Nog voor ik de deur helemaal geopend had, stampte de Duit-
se soldaat met geweld tegen de deur. Ik trok me opzij en deed 
een stap achteruit. De soldaat kwam binnen, de bajonet op mij 
gericht. Ik moest naar buiten komen. Gelukkig kreeg ik nog 
de kans om me aan te kleden. Ik nam Mathilde in mijn armen 
maar kreeg geen woord door mijn keel. Mijn oudste kinderen 
zagen mij nog naar hen zwaaien. Ik werd midden op de straat 
geduwd. Vrouwen en kinderen werd verboden om de woning te 
verlaten. Mijn buurman en zijn zoon stonden ook reeds midden 
de steenweg. Als een troep vee, omringd door dreigende bajo-
netten werden we richting kerk geduwd. Hoofdonderwijzer 
Louis Smets stond reeds aan de kerk. Alle mannen en oudere 
zonen werden verzameld aan de kerk. Een Uhlaan probeerde 
de kerkdeur te openen maar noch gestamp noch de kolf van 
het geweer konden de kerkdeur forceren. We werden verza-
meld voor het hoveniershuis van het dorpskasteel Malfiante. 
Heel wat mannen uit het centrum waren aan de strooptocht 
ontsnapt. Ze verscholen zich in bijgebouwen en reageerden 
niet op het geroep. De zon was intussen hogerop geklommen. 
Wij stonden tegen de gevel waar het bloedheet werd. Toen 
de kerkklok negen keer sloeg, zagen we in het park van het 
kasteel een dikke rookpluim opklimmen in de blauwe hemel. 
We hoorden het kraken van brandend hout. We mochten ons 
echter niet omdraaien. Het drama dat zich achter onze rug 
afspeelde, zagen we niet. Trouwens kwam een eerste kar 
aangereden uit de richting Mechelen. Inderhaast hadden de 
Duitsers een veldhospitaal ingericht in een klaslokaal van de 
oude jongensschool. Af en toe hoorden we het gekerm van ge-
kwetsten. Kanongebulder ratelde in onze oren. Het was bijna 
middag, de Duitsers trokken terug, het veldhospitaal werd 

opgebroken.De laatste Duitsers hielden halt op de Griet15. Wij 
werden in rijen van vier over de straat verspreid. “Marcheren” 
klonk het bevel. Op de Brusselsesteenweg stapten de solda-
ten richting Vilvoorde. Ze werden gevolgd door mannen en 
jongens, inwoners van het gehucht De Brug. Tussen de rijen 
reden Uhlanen te paard. Wij moesten achteraan aansluiten. 
Dorpelingen die in kelders verscholen zaten, zagen ons voorbij 
marcheren. Nu besefte ik dat we gijzelaars waren die de te-
rugtrekkende soldaten moesten afschermen van de naderen-
de Belgen. De Belgische artillerie staakte het vuren omdat de 
lange kolonne burgers niet zou geraakt worden. In Eppegem, 
aan de kerk, wachtte nog een veel grotere groep gijzelaars ons 
op. Langs Houtem16 bereikten we Peutie. Ik was uitgeput door 
de moordende zon en door de honger die al uren in mijn maag 
grolde. De officieren gingen de kerk binnen. De gijzelaars 
werden overgelaten aan de brandende zonnestralen. Toen ze 
weer naar buiten kwamen kregen we bevel om per twee borst 
aan borst te gaan staan. Pas toen merkte ik dat van een paar 
mannen van Sempst-Brug de polsen waren vastgeknoopt. Be-
seffend dat ons laatste uur geslagen had, steeg een wolk van 
schietgebeden ten hemel. De executie werd voorbereid. Een 
groep soldaten kwam de bewaking versterken of in het erg-
ste geval, het executiepeleton vergroten. “Nicht schiesen” zei 
een officier. We slaakten een zucht van verlichting en kregen 
opnieuw hoop om levend naar huis te mogen. We mochten in 
de koele kerk. Iedereen zocht bekenden op. Vooral in de groep 
van Sempst-Brug zagen we mannen wenen. Een aantal buren 
waaronder kinderen, was door de Duitsers koelbloedig afge-
slacht met de bajonet of met een kogel. Ik zocht mijn buurman 
vader Beelaerts op die druk in gesprek was met zijn zoon En-
gelbert, die wij Bert noemden. Bert was enkele maanden ge-
leden priester gewijd in het seminarie van Mechelen. Hij was 
niet als een priester gekleed. Voor ik met hen kon spreken 
begaf vader Beelaerts zich naar een officier. Blijkbaar sprak 
hij vloeiend Duits. Kort daarna werd priester Bert bij de offi-
cier geroepen. Hij moest naar het altaar komen, gevolgd door 
de gijzelaars van wie hun handen waren gebonden: Petrus De 
Greef, Louis Alcide, Jan Beullens, Frans De Wit en Van Oppens 
waren ter dood veroordeeld. Priester Beelaerts zegende hen. 
De geboeiden werden naar buiten geleid waar ze het bevel 
kregen hun graf te graven. Een laatste smeekbede om gena-
de had geen effect: ze werden koelbloedig gefusilleerd om 15 
uur. Het bleek duidelijk dat de Duitsers niet goed wisten wat 
zij met de gijzelaars moesten aanvangen. Die nacht moesten 
we in de kerk blijven. Slapen deden we niet, iedereen bereidde 
zich voor op een terechtstelling. Na die lange nacht kondigde 
de officier aan dat wij zouden vrijgelaten worden. Er was wel 
een voorwaarde aan verbonden. We moesten richting Brus-
sel naar de Chaussée d’Haecht per groepje van tien. Zonder 
begeleiding mocht de eerste groep vertrekken. Enkele man-
nen van Eppegem konden ontsnappen. Al de anderen werden 
wat verder door soldaten weer in het gelid gezet. Wij kwamen 
terecht in een kasteeltje in Machelen of Diegem. De poorten 
werden gesloten en slechts een enkele soldaat hield de wacht. 
Buurtbewoners kwamen kijken en staken ons wat voedsel toe 
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want we hadden niks te eten gekregen. De hele woensdag 
en donderdag zaten we doelloos te wachten. Vrijdagmorgen 
kwam een groep Uhlanen ons halen. Iedereen dacht dat we 
buiten het dorp zouden afgeknald worden. De mars ging ech-
ter richting station van Schaarbeek. De soldaten lieten toe 
dat de bevolking ons wat toestak: een vest, wat suiker, een 
stuk brood ... In het station van Schaarbeek moest ik een paar 
uren wachten. Het was opvallend stil geworden. Iedereen be-
sefte dat de Duitsers niet van plan waren om ons vrij te laten. 
De gijzelaars werden in rijtuigen gezet. In Leuven kwamen 
honderden lotgenoten ons vervoegen. De tweede stop was 
in Tienen waar opnieuw een groep gijzelaars in de trein werd 
geduwd. Eenmaal over de Duitse grens verminderde de loco-
motief vaart. In steden reed de trein zo traag dat vrouwen en 
kinderen de tijd kregen om met ons te spotten. Ze maakten 
gebaren om ons duidelijk te maken dat wij een kopje kleiner 
zouden worden gemaakt.

Soltau

De Duitse legerleiding was niet voorbereid om burgers in 
kampen te stoppen. Ze besloot om de gijzelaars ver van huis 
te brengen in een eenzame streek. De trein reed via Hamburg 
naar de Deense grens. Op de Lüneburger Heide, ten oosten 
van Bremen oordeelde zij dat Soltau een geschikte plaats 
was. Daar was een oude kazerne die per spoor kon worden 
bereikt. Het “lager Soltau” was dus niets meer dan een oude 
kazerne, wat paardenstallen en grote weiden. De enige voor-
bereiding was een metershoge prikkeldraad rond het terrein.

De trein met de gijzelaars kwam aan op zondagnamiddag. 
Uitgeput van honger en ontbering, ongewassen en ongescho-
ren stonden wij te kijk voor de inwoners van Soltau. Toen wij 
het geïmproviseerde kamp zagen, zonk de moed in de schoe-
nen. Die van Sempst en Eppegem hadden geluk. Zij zaten 
vooraan in de trein en bereikten als eerste de paardenstallen. 
Zij waren de enigen die een beschutte plaats kregen. Al de an-
deren moesten onder de blote hemel slapen. In Soltau waren 
de nachten koud hoewel het overdag snikheet was. Zonder 
gereedschap groeven zij kuilen uit met stokken en met de 
hand. Ze sliepen als hazen in hun leger. In die onmenselijke om-
standigheden konden wij niet overleven. De oude kazerne was 
voorbehouden voor de kampleiding. Binnen de week moes-
ten de gijzelaars de wagons lossen met hout om barakken te 
timmeren. Voorlopig was dat een verbetering maar ze waren 
tochtig door de vele kieren en spleten. Gelukkig mocht ik in 
de paardenstallen blijven die we wat aangepast hadden aan 
onze behoeften.
Het eten die eerste weken was niet te eten: een soort soep 
gemaakt van ingewanden van vis. De Duitsers noemden dat 
soep maar ik noemde het braaksel. Daar we alle dagen kar-
weien moesten doen, verzwakte iedereen. De bewakers, die 
iets milder waren dan de gewone soldaten, zagen in dat het zo 
niet verder kon. Half september kregen we een nieuwe soep. 
De bietensoep vond ik niet lekker maar ze was eetbaar en be-
vatte meer calorieën. Ons menu zag er zo uit: ‘s morgens onge-
veer 300 g brood; ‘s middags bietensoep en ‘s avonds koffie of 
een soort bouillie van bloem en bonen. De meesten van ons, ik 
ook, waren vier maaltijden per dag gewoon. Ik leed erg onder 

4. Transport van krijgsgevangenen in Frankrijk



Soltaulied
Ik zal je een verhaal vertellen
Wat me op een ochtend overkwam
Als je me niet wilt geloven
Dan kan ik daar niets aan doen
Ik liep hier vlak in de buurt
Zonder enig idee van avonturen
Door de Duitsers werd ik opgepakt
Zonder iets van al hun gescheld te begrijpen

Refrein:
Op de stenen van Soltau
Had ik het niet warm
Kregen we niet elke dag genoeg te eten
Maar wel vaak slaag
De soep was zout
Het brood erg bitter
Wat was ons leven veranderd
En het was ook niet veel waard

De volgende dag, wat een verrassing
Op weg naar Duitsland
Als krijgsgevangene meegenomen
Moesten wij niet boeten
Voor executies, misdaden en overtredingen
Die wij, onschuldigen, niet hadden begaan
Wat een kabaal onderweg, wat een geschreeuw
Ze behandelden ons als schurken en bandieten
Allemaal samen in een stal
Sliepen we in stro op de grond
Zonder dekens of lakens
Maar het tochtte wel behoorlijk
Elke drie dagen kregen we goedgeefs
Een enorm brood van een kilo
En tussen de middag trouw
Een magere bonensoep

Refrein:
In de kazernes van Soltau
Krijgen de Ulanen, die kraaien
Niet elke dag genoeg te eten
Maar ze krijgen wel vaak slaag
Hun soep wordt afgemeten
En hun brood is erg bitter
Voor hen zal het leven niet veel veranderd zijn
En het was ook niet meer waard

Je vais vous dire une histoire
Qui m’arrvait un matin
Si vous voulez pas me croire
A moi foi je n’y puis rien
Me promenant, tout près d’ici
Sans aucune idée d’aventure
Par les allemands je fus saisi
Sans comprendre toutes leurs injures

Refrain:
Sur les cailloux de Soltau
Il ne me faisait pas chaud
On ne mangeait pas tous les jours à sa faim
Mais on recevait très souvent des coups de poing
La soupe était salée
Le pain bien trop amer
Que notre vie était bien changée
Et ne valait pas cher

Le lendemain quelle surprise
En route pour la Germanie
Prisonier de guerre bonne prise
Ne fallait-il pas qu’on expie
Les fusillades, crimes et délits
Dont nous étions bien innocents
En route quel vacarne, quels cris
On nous traita de brigands et de bandits
Dans l’écurie tous réunis
Nous couchions paille par terre
Sans couverture ni drap de lit
Mais assez bien de courants d’aire
Tous les trois jours généreusement
Un énorme pain d’un kilo
Et à midi loyalement
Une maigre soupe aux haricots

Refrain:
Dans les casernes de Soltau
Les Uhlans ces corbeaux
Ne mangeront pas tous les jours à leurs faim
Mais ils recevront très souvent des coups de poings
Leur soupe sera mesurée
Et leur pain bien amer
Pour eux la vie ne sera pas bien changée 
Et ne vaudra plus cher
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dit dieet. Na een paar weken bengelden de kleren aan mijn lijf. 
Dit opgelegd regime zou gevolgen hebben. In onze groep wa-
ren zowel jongens van 12 als grijsaards van meer dan 70 jaar. 
August Beuckelaers uit Eppegem was ons eerste slachtof-
fer. Hij was 77. Hij werd geveld door de hitte. Totaal uitgeput 
doofde hij uit als een kaars. Wij hebben hem begraven op het 
kerkhof van Soltau in een jutte zak. Na een maand kregen we 
goed nieuws: jongens beneden de 14 jaar mochten naar huis. 
Hoewel niemand uit Sempst jonger was dan 14, waren we 
toch blij. Een paar jongens uit Eppegem mochten naar huis. 
We overlegden hoe wij een boodschap konden meegeven. Via 
een bewaker raakten we aan schrijfgerief. Iedereen wou een 
boodschap sturen maar zoveel papier hadden we niet en niet 
iedereen kon schrijven. Meerdere nachten lag ik te woelen op 
mijn strozak17, ik dacht aan thuis. Waar waren Mathilde en de 
kinderen? Hadden zij de ramp overleefd? Stond ons huis er 
nog? Wat ging ik ze schrijven? Die gedachten hielden mij nach-
ten bezig. Hoe lang zou die ellendige oorlog nog duren? Zou ik 
het kind dat mijn vrouw droeg ooit in mijn armen kunnen ne-
men? Meer dan “beste groeten van Florimond” kon ik niet ver-
sturen, er was voor meer geen plaats. Begin december werd 
een tweede maatregel afgekondigd: wie geen 16 was, mocht 
naar huis. Om een goede indruk te geven kregen de gelukkigen 
aardappelen met stoofvlees, een lekkernij die zij al maanden 
misten en waarvan ik van de geur heb genoten. Belangrijker 
was de kans om opnieuw groeten mee te geven voor het thuis-
front. Door de winterdagen moesten we minder lang werken, 
het avondappèl vond plaats voor het donker werd. December 
was een zachte maand zodat er af en toe nog werk te doen 
was op de velden.

Het kampleven

Elke morgen werden we om 6 uur gewekt door de trompet-
ter. Een eerste taak was de reuze toiletemmer ledigen. Onze 
nachtemmer was een houten metserskuip die we overdag ge-
bruikten om op te kaarten. Niet dat we overdag niets te doen 
hadden. ‘s Morgens werden we naar de werkplaatsen geleid. 
Wij werkten bij boeren omdat er veel landbouwers waren in 
onze groep. Wij vervingen de Duitsers die naar het front wa-
ren. Zo gebeurde het dat wij al een keer beter eten kregen bij 

een boer. Toch, voor hen die het niet gewoon waren, was het 
zware arbeid. Elke dag samen, bracht spanningen mee. Die 
onenigheid is vooral ontstaan door diegenen die geld bij zich 
hadden, vooral papieren geld. Zij slaagden erin om via de kin-
deren die dikwijls aan de draad stonden, iets te bemachtigen. 
Wie geen geld had, zoals ik, probeerde te ruilen. Wij waren 
allemaal in zomerkleding gekomen. In Soltau kwam de koude 
al in vanaf oktober. Handen en voeten warm houden werd een 
probleem. Normaal kregen wij van de bewakers geen kledij. 
We ontrafelden zelfs dekens om kousen te herstellen tot ze te 
smal werden voor onze strobedden. Het stro waarop we slie-
pen werd vochtig waardoor we koude voeten kregen. Nu het 
echt winter was, mochten we niet meer naar de boeren. De ba-
rakken werden verwarmd met een kacheltje dat veel hout ver-
slond. We trokken dagelijks naar een bos om hout te hakken. 
Dat gebeurde onder leiding van twee bewakers. Aan ontsnap-
pen dacht niemand. De Lünerburger Heide is onmetelijk groot 
en bijna onbewoond. Ontsnappen betekende zelfmoord. Wie 
werkte werd met rust gelaten, wij kregen nooit problemen 
met de bewakers. De bewakers waren blij dat ze hier een taak 
hadden en ze niet naar het front hoefden. Van de wederzijd-
se verstandhouding hebben we af en toe mogen profiteren. 
Een keer zijn we door het oog van de naald gekropen. Rond 
Kerstmis had één van de onzen in de keuken een zak rijst ge-
stolen. De bewaker die verantwoordelijk was voor de keuken 
kwam onder druk te staan. Indien hij de dief niet kon pakken, 
moest hij naar het front. Samen met zijn kameraden ging hij 
op onderzoek. Ik was bang dat heel onze groep zou worden 
gestraft indien de dader werd opgepakt. Toen ik op een avond 
naar onze paardenstal terugkeerde, lagen al onze spullen 
buiten. Het stro waarop we sliepen was bijeengeveegd en de 
jutte zakken lagen kris kras op de grond. Maar er was niets 
gevonden. Die avond kwam ik te weten wie de zak gestolen 
had. Dit avontuur bracht ons opnieuw dichter bij elkaar. Nooit 
zal ik het kerstfeest vergeten waarop we elk een portie rijst 
kregen. We zongen samen kerstliederen met begeleiding op 
lege kookpotten. Een paar dagen daarna maakte ik een lied: 
het Soltaulied. Om zeker te zijn dat de bewakers de tekst niet 
verstonden, was het de tekst in het Frans. Wij zongen het op 
de melodie “Sous les ponts de Paris” dat wij allen kenden van 
“Onder de Lakenbrug”.18

Het Soltaulied

Afgezien van «soupe» verstonden de bewakers er niks van. Ik 
heb het vaak voorgezongen. Ik herinner me het zingen de laat-
ste keer op de trein wanneer we de Duitse grens passeerden. 
Ook die terugreis in februari 1915 is me bijgebleven. Tijdens 
mijn verblijf in Soltau werd er een lading Fransen aangevoerd. 
Duitsers en Fransen konden het met elkaar niet stellen, ze 
hadden voortdurend ruzie. Dat heeft ons meermaals voordeel 
opgeleverd. Bij het vertrek smokkelde vader Beelaerts twee 
Fransen mee. Hun verdwijning werd opgemerkt voor de trein 
vertrok. Beelaerts was er als de kippen bij om mee te tellen 
zodat het aantal klopte. Hoewel hij vloeiend Duits sprak, werd 
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hij gewantrouwd. Ze stelden een ultimatum: indien de twee 
Fransen zich niet voor de aankomst in Schaarbeek hadden 
gemeld, zou de trein rechtsomkeer maken, richting Soltau. 
Wat was ik toen bang dat omwille van die twee Fransen onze 
vrijlating zou verloren gaan. In Schaarbeek stopte de trein 
maar de deuren gingen niet open. Beelaaerts liet het tweetal 
ontsnappen langs het dak. Na meerdere controles mochten 
we eindelijk naar buiten. Nog nooit hadden we de vaderlandse 
grond zo heilig aangevoeld. Adieu Soltau. Het viel erg tegen 
toen een groep soldaten op ons toekwam. We mochten niet 
met de trein verder. Treinen waren voorbehouden voor de 
bezetter. We werden in rijen gezet en moesten van Schaar-
beek tot Vilvoorde marcheren onder begeleiding. Op de grote 
markt werden we vrijgelaten: Sempst was niet ver meer. 

De grote ontgoocheling

In Eppegem, nog voor we de brug over de Zenne overstaken, 
zagen we in de verte de zwartgeblakerde muren van verniel-
de huizen. Onze stap vertraagde. De toren van de kerk was er 
niet meer. Het centrum van het dorp was een grote puinhoop. 
Wij werden niet verwacht. Terwijl de gijzelaars uit Eppegem 
op zoek gingen naar hun geliefden, trokken wij reeds verder. 
Hoe dichter wij bij huis kwamen, hoe sneller mijn hart begon te 
kloppen. Sempst had zichtbaar minder geleden dan Eppegem. 
Wij hielden even halt om afscheid te nemen. Van in de Kerk-
straat zag ik onze uitgebrande kerk met de drie klokken aan 
de ingang. De Statiestraat waar ik woonde was nog intakt. 

Geen mens te zien op straat. De luiken van de herberg waren 
gesloten. Vader Beelaerts en zijn zoon waren reeds naar bin-
nen. Ik klopte op hun voordeur. Daar vertelde mevrouw Beel-
aerts dat gans ons gezin naar de familie in Wodecq verhuisd 
was. Van de geboorte van ons kindje wist zij niets af. Die nacht 
mocht ik bij de buren blijven slapen. Geslapen heb ik niet. Ik 
vroeg me af hoe ik in Wodecq zou geraken. De dag daarop 
raadde de schepen mij aan om een paspoort aan te vragen 
want in bezet gebied hoefde je een reispas. Hoewel de Kom-
mandatur in het kasteel Malfiante gevestigd was, duurde het 
nog een week eer het document werd afgeleverd.

Epiloog

Florimond Becq keerde terug in Wodecq. Zijn gezin had het 
gehaald. Hij knuffelde zijn zoontje dat al drie maanden oud 
was. Al vlug voelde Florimond dat de energie van voor de oor-
log verdwenen was. De hoop dat het nog ooit zou worden als 
vroeger, was snel voorbij. Hij was binnen enkele maanden tien 
jaren ouder geworden. Na de wapenstilstand in november 1918 
stichtten de gijzelaars van Sempst een vereniging: De Marte-
laarsclub. Niet iedere gijzelaar sloot zich aan. Florimond die 
intussen opnieuw bierhandelaar was geworden, werd lid van 
de Martelaarsclub.
Iedere winter werd hij geveld door verkoudheden waardoor hij 
het werk aan zijn oudste zoon en aan zijn schoonzoon moest 
laten. Dokter De Maeyer raadde aan om hem eens te laten on-
derzoeken door een specialist. Florimond ging naar het nieuwe 
ziekenhuis in Leuven. Daar overleed hij op 30 april 1921.  <<

6. De Martelarenclub

Noten
1 Het verhaal werd samengesteld aan de hand van interviews afgenomen rond 

1970, o.a. door de familie Becq. Met dit materiaal gaf de auteur een boek 
uit “Zemst 1914 - 1918 Een dorp in een Wereldoorlog” dat verscheen in 1980. 
Florimond is een levensechte figuur die zijn verhaal vertelt, waarvan de inhoud 
door de bannelingen of de familie ervan, werd doorverteld. 

2 Sempst tot 1933, daarna Zemst, nu fusiegemeente Zemst. De gemeente 
Zemst is een grensgemeente van de stad Mechelen.

3 Josephina Moortgat °Hombeek 26 april 1868.
4 Er wordt gesuggereerd dat haar vader een minister was.
5 + Sempst 9 mei 1894.
6 De gemeente Weerde behoort tot de fusiegemeente Zemst.
7 De plechtige zondagmis.

8 In de gemeentelijke scholen was er een hoofdonderwijzer en een ondermeester.
9 Zo werd ik genoemd in Sempst.
10 Aartshertog Frans Ferdinand en aartshertogin Sophia
11 Willem II was keizer vanaf 1888 tot 9 november 1918.
12 Dat was 15 augustus, de dag dat de grote vakantie begon.
13 Mijn oudste zoon die 12 jaar was.
14 Duitse ruiters die de opdracht hadden informatie te verzamelen of snelle 

acties uit te voeren.
15 Het gemeenteplein tussen de oude school en het kasteel Malfiante.
16 Houtem is een deelgemeente van Vilvoorde.
17 Een jutte zak gevuld met afval van roggestro.
18 De brug van Laken over de Willebroekse vaart,  nu het Zeekanaal Brus-

sel-Schelde, bevond zich nabij het koninklijk paleis.

7. Florimond Becq en zijn handtekening

De redactie dankt Loes Quak voor het vertalen van het Soltaulied in het 

Nederlands.
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HANS MEIJERAAN 

De ene akte is de andere niet (4)

Geboorteakte met drie aantekeningen in de marge

De ruime linker marge in de registers van de Burgerlijke Stand werd gebruikt om 
wijzigingen in de akte te noteren (en te laten paraferen door alle betrokkenen) 
en om aantekening te maken van hetgeen in rechterlijke vonnissen aangaande 
de personen in de akte werd bepaald. Dus erkenning van het onechte kind bij de 
geboorteakten, meestal bij het huwelijk van de moeder, en bij huwelijksakten de 
echtscheidingen.
Het komt zelden voor dat er twee marge-aantekeningen zijn en dan waarschijnlijk 
alleen bij een geboorteakte, als er eerst een erkenning en later een naamswijziging 
moest worden vermeld. Geboorteakte 05-2 uit de vergelijking van 1816 is er zo één, 
een bijzondere met drie bijschrijvingen.
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Valse aangifte (1816) en late erkenning (1833)
Op verklaring van rentenier Johannes Romondus Jordaan, 
kleermaker Johannes Helwich en vroedvrouw Jacoba Lau-
rendius, geboren van der Laar, is op zes januari opgemaakt 
de “Acte van Geboorte van Helena geboren den vierde 
deezer des middags ten vijf uuren onechte dogter van Fran-
cisca de Meij oud dertig jaar, Mutsjenmaakster.” 
De beide mannen zijn aanwezig omdat Jordaan zijn dochter 
komt aangeven, met Helwig en een andere Jordaan, zo blijkt 
uit de akte er onder (05-3).
De eerste marge-aantekening luidt: “Dit kind is erkend door 
Robert Maitland en Cecille Hebert, echtelieden, bij akte op 
den Vijf en twintigsten July 1800 drie en dertig voor den No-
taris Joannes Leesberg en getuigen alhier gepasseerd. Zie 
het geboorteregister van het gemelde jaar folio 182.”

Op folio 182v is door de wethouder akte 1159 opgemaakt, 
waarin als afschrift de notariële akte is vastgelegd en in 
de marge de doorhaling van honderd en twaalf woorden is 
goedgekeurd door hemzelf.
Een erkenning, niet zoals zo vaak bij het aangaan van een hu-
welijk, maar bij notariële akte en dat zeventien jaren na de 
geboorte!
De ongedateerde, iets andere, tekst in de marge van het 
FS-register is geschreven door de griffier der Regtbank van 
eersten Aanleg te sGravenhage, Chr. Looijen:
“Bij acte op den vijf en twintigsten July achttien honderd 
drie en dertig voor den Notaris Leeberg alhier gepasseerd, 
hebben de echtelieden Robert Maitland en Cecille Hebert 
erkend voor hunne natuurlijke dochter het kind, hiernevens 
ingeschreven als Helena dochter van Francisca de Meij.” 

De tweede tekst in de marge luidt: “Francisca de Meij, oud 
dertig jaren mutsenmaakster, wonende alhier is foutief en 
behoord te zijn Cécile Hébert, oud zeven en twintig jaren, 

particuliere, wonende te ‘s Gravenhage. Aldus mededeling 
volgens vonnis der Arrondissements Regtbank alhier van 
den zesden Mei achttien honderd drie en veertig, ingeschre-
ven op het geboorteregister dezer Stad den achtsten Juny 
daaraanvolgende.”

Daarmee is Helena de Meij op 28–06–1843 Helena Maitland 
geworden. Toch is bij de Volkstellingen van 1830 en 1840 
al Helena Maitland opgenomen, zij woont bij hotelhouder 
Robert Maitland en Cecilia (Cecile) Hebert, wijk L-427 (Be-
zuidenhout). De tienjaarlijkse tafels van huwelijken en echt-
scheidingen van 1811–1852 zijn in een, 751 bladzijden tellend, 
document samengebracht, ook op bruid. Erkenningen en 
wettigingen, meestal vermeld in de huwelijksakte, zijn hier-
in opgenomen. De wettiging van Helena staat hier in, maar 
geen huwelijk Maitland-Hebert.

In het FS-register is een briefje van de griffier (handteke-
ning onleesbaar) geplakt, luidende: “Bij vonnis der Arron-
dissements Regtbank te ‘sGravenhage, van den zesden Mei 
1800 een en veertig, is bevolen, dat in de hieronder vermelde 
acte van geboorte, voorkomende naam voornaam beroep 
en ouderdom van Helena dochter van Francisca de meij, oud 
dertig jaren, mutsenmaakster, zullen worden veranderd, en 
daarvoor in de plaats gesteld, Cécile Hébert, oud zeven en 
twintig jaren, particuliere.”

Als Helena op 21-07-1841 met koopman Wilhelmus Butzen 
(weduwnaar van Joanna Hendrina Zwennes) in het huwelijk 
treedt (akte 269), kan haar gewijzigde geboorteakte wor-
den overlegd. Op dit uittreksel, onderdeel van de huwelijkse 
bijlagen, is toegevoegd “Aldus verbeterd tengevolge vonnis 
der Arrondissements Regtbank alhier. Terzijde staat: ...” en 
volgt de tekst gelijk aan die in de marge in het HGA-register.
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Wettiging (1843)
Erkenning is echter nog geen wettiging. Het briefje in het 
FS-register heeft van dezelfde griffier in 1843 deze toevoe-
ging gekregen: “Bij koninklijke brieven van den 20 juny 1800 
drie en veertig Nº 52 is gewettigd het kind hierboven ver-
meld en in onderstaande acte voorkomende.”
Deze toevoeging is in het huwelijksregister op 21-07-1843 
(akte 274) opgenomen.

De notariële akte (op microfilm), de basis voor alle wijzigin-
gen luidt:
“Voor Joannes Leesberg, Openbaar Notaris residerende in 
’s Gravenhage en na te melden getuigen zijn gecompareerd 
De heer Robert Maitland en zijne echtgenote Mejufvrouw 
Cecille Hebert ten deze door haren man behoorlijk geautho-
riseerd, wonende op de Bezuidenhoutsche weg in het Hotel 
Belle-vue.
Welke bij deze verklaarden geheel onvoorwaardelijk en uit 
eigen vrije wille voor hunne natuurlijke dochter te erkennen 
Helena de Mey hier den vierden January achttien honderd 
zestien voor hun wettig huwelijk geboren en op de registers 
der burgerlijke Stand binnen deze stad ‘s Gravenhage op 
den zesden van dien zelfden maand ingeschreven als doch-
ter van Francisca de Mey: erkennende de Comparanten 
zulks geweest te zijn fictief en onnaauwkeurig, toestem-
mende mits deze dat der Comparanten voornoemde thans 
erkende natuurlijke dochter, alle die regten mag uitoefenen 
welke haar in gevolgen de bovenstaande inhoud dezes over-
eenkomstig de bestaande wetten competeeren.
Waar van Acte.
Gedaan en gepasseerd ten kantore van mij Notaris den 
vijf en twintigsten July, achttien honderd drie en dertig in 
tegenwoordigheid van Jan Barend Telleman bode bij de 
Keur Kamers en Andries Beelen bode bij Pictura als ge-
tuigen welke na gedane voorlezing de minute dezer acte 

die in mijne bewaring zal blijven nevens de comparanten 
en mij Notaris hebben onderteekend.”
Robert en Cécile zagen waarschijnlijk problemen opdoe-
men als hun dochter huwelijksplannen zou krijgen, want 
hoe de noodzakelijke toestemming verkrijgen van een 
niet-bestaande moeder? 
Waarom zij een valse aangifte hebben gedaan, beter ge-
zegd hebben laten doen, zal wel altijd onbekend blijven. 
Hoewel... zij trouwden op 24–05–1819 in de Stad Vere 
(akte 5, spelling als in de akte) en dat is drie jaar na de ge-
boorte van Helena. Robert, geboren te Vlissingen, wonen-
de te Vere, was toen zevenentwintig jaar, particulier en 
weduwnaar van Lucy Tuthill (“begraven in het dorp Wen-
haston in Engeland 25 maart 1815”), en Cecile, geboren en 
wonende te ’s-Gravenhage, was toen eenendertig jaar en 
particuliere. Het was ongebruikelijk om niet te trouwen 
in de woonplaats van de bruid, bovendien vreemd als zij 
daar een driejarige dochter heeft. Of was dit een kind 
van een familielid of een bekende en is de erkenning een 
vorm van adoptie geweest? Van ene Francisca de Meij is 
geen spoor te vinden, ook niet in Veere of Vlissingen. Be-
volkingsgegevens – de volkstellingen – uit die tijd zijn er 
niet meer.

Slotopmerking

Dit is het voorlaatste artikel in een korte reeks over wat 
de vergelijking van Haagse geboorteregisters in februari 
1816 opleverde. Het laatste zal gaan over de gevolgen van 
de foutieve schrijfwijze Laubersheimer–Laubertsheimer, 
dat heeft evenwel geen betrekking op het jaar 1816.
Voor goed begrip: met het FS-register is steeds bedoeld 
de op internet aanwezige microfilmafbeeldingen van 
het dubbele register van de Burgerlijke Stand, dat via de 
vroegere arrondissementsrechtbank en het provinciale 
rijksarchief thans bij het Nationaal Archief ligt en aldaar 
is in te zien. Veel DTB- en BS-gegevens uit Zuid-Holland-
se gemeenten zijn op microfilm vastgelegd (vgl. www.
gahetna.nl) en sinds de verbouwing van het Nationaal 
Archief in het naburige Centraal Bureau voor Genealogie 
opgeslagen en daar te raadplegen. <<
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HANS NAGTEGAAL

De kwartieren van mr. Willem van der Lelij

Door de wapens in de vorm van een kwartierstaat af te beelden krijgt men een goed 
overzicht van de familiebanden. De basis van deze kwartierstaat is er één uit de 

“Kwartierstaten van Delftse Vroedschappen” van Willem van der Lely (1698-1772).1 
De wapens waren gearceerd, onjuistheden zijn gecorrigeerd en de gegevens zijn nu 

verder uitgewerkt en van bronnen voorzien. 
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I.
1. Mr. Willem (Guilielmus) Sijbrandsz van der Lelij, geboren Rot-
terdam 14 oktober 1698, gedoopt aldaar (Laurenskerk) 16 okto-
ber 1698, bezocht de Latijnse school te Rotterdam, ingeschreven 
als student voor de rechtenstudie te Leiden 17172, promoveerde 
aldaar 14 augustus 17203, poorter van Delft 12 november 1723, 
vestigde zich als notaris aldaar 1724-17724 en woonde vervol-
gens 40 jaar op de Koornmarkt 77 en had aldaar twee dienstbo-
den 1749.5 Hij trad toe tot de schutterij en na zijn benoeming tot 
vaandrig werd hij lid van de Ridderlijke Confrérie 1726, een oud 
genootschap van officieren van de schutterij6, landgifter en se-
cretaris van Hof van Delft, secretaris van Vrijeban, Biesland, ’t 
Wout, Groenevelt, Zouteveen, Lier etc, regent van de Kamer van 
Charitate 1735, veertigraad van Delft 1738, thesaurier 1739-1758, 
burgemeester 1760, 1761, 1765, 1766 van Delft, adjunct ten dag-
vaart 1759, 1762, 1664, gecommitteerde in de Raad van Holland 
1767. Bij hen, die zich met de Delftse stadsgeschiedenis bezig 
houden, geniet hij echter de grootste bekendheid als genealoog 
en heraldicus. Zijn levenswerk staat in een rij fraaie banden in 
de kluis van het Gemeentearchief: 21 wapenboeken met in to-
taal naar schatting 11.000 wapens, door hem getekend, voor ’t 
grootste gedeelte gekleurd, en van een toelichting voorzien. 
Zijn weduwe heeft ze in 1773 doen overhandigen aan de burge-
meesters die ze in dank voor de stad aanvaardden en voor haar 
als contraprestatie een stuk zilverwerk, “een Thee Tobbetje met 
stadswapen” lieten vervaardigen en haar vrijstelden van de be-
taling van stadsaccijnzen, overleden Delft 27 maart 1772, begra-
ven aldaar (O.K.) 2 april 1772.7 Hij trouwt Delft (ondertrouw aldaar 
28 maart 1750) 14 april 1750 met Geertruy van Heemskerk van 
Beest, gedoopt Delft 21 maart 1717, regentes van het Oude Man-
nen- en Vrouwenhuis 1755, het huidige Huyse van Sint Cristoffel, 
regentes van Fundatie van Renswoude, begraven Delft (O.K.) 18 
september 1775, dochter van mr. Jan van Heemskerk van Beest 
en Emmerentia de Winter.8, 9, 10

II.
2. Sijbrand (Sijbrant) Adriaensz van der Lelij, geboren 12 juli 
1663, gedoopt Delft 15 juli 1663, schepen van Cool 1688, schepen 
van Schieland 1698, schepen van Rotterdam 1711, opperboekhou-
der en kassier van de VOC, kamer Rotterdam 1703, wonende aan 
de Wijnhaven te Rotterdam 1693, aan de Scheepmackershaven 
aldaar 1696, 1720, overleden 20 augustus 1720, begraven Rotter-
dam (Grote Kerk in eigen kelder) 24 augustus 1720. Hij trouwt (on-
dertrouw Delft 13 juni 1693, Rotterdam 14 juni 1693) 1 juli 1693:11

3. Maria van Heemskerck van Beest, geboren 17 december 1668, 
moeder van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Delft 1626, 
wonende aan de Koornmarkt 77, genaamd ‘het Vliegend Hart’ 
1726, overleden 19 augustus 1726, begraven Delft (O.K.) 24 augus-
tus 1726.
III
4. Adriaen Sijbrandsz van der Lelij, gedoopt Rotterdam 19 de-
cember 1630, secretaris zeerecht en assurantie te Rotterdam 
1649-, gezworen klerk 1654-, opperboekhouder en kassier VOC, 
kamer Delft 1656-1679, kamer op de Maze (Rotterdam) 1679-, 
kapitein-luitenant, kapitein 1672- schutterij te Delft, lid van de 
ridderlijke broederschap genaamd “De Confrérie van de Hand-

busch binnen Delft” 167312, regent Oude- en Nieuwe Gasthuis 
te Delft 1677, schepen 1687, president-schepen Hof en Hoge 
Vierschaar van Schieland 1689, commissaris Kleine Zaken en 
vredemaker van Rottedam 1698, 1699, overleden Rotterdam 
2 augustus 1703, begraven aldaar (Grote Kerk in een zerk in het 
hoogkoor) 7 augustus 1703.13 Hij trouwt Delft (ondertrouw aldaar 
29 november 1659) 17 december 1659:
5. Maria van Assendelft, geboren Delft 15 september 1638, ge-
doopt aldaar 16 september 1638, overleden Rotterdam 5 maart 
1731, begraven aldaar 10 maart 1731, dochter van Willem van As-
sendelft en Maria van Sassen.
6. Mr. Dirck (Theodorus) Jansz van Heemskerck van Beest, ge-
boren Delft 26 mei 1634, ingeschreven als student te Leiden 1 
maart 165014, lid van de ridderlijke broederschap genaamd “De 
Confrerie van de Handbusch binnen Delft” 166415, veertigraad 
van Delft 1665-167216, havenmeester op Delfshaven 1667-167017, 
overleden Delft 12 juni 168518, begraven aldaar 15 juni 1685. Hij 
trouwt Delft 22 mei 1664:
7. Geertruid (Geertruy[d]t) Delff (Delft), geboren Delft 10 mei 
1645, gedoopt 12 mei 1645, overleden Delft 24 januari 1696, be-
graven Delft 28 januari 1696.
IV
8. Sijbrand Barendsz van der Lelij, brandewijnbrander, gruter, 
lijndraaier, wonende te Rotterdam achter het verbrande kloos-
ter, bezat o.a. een lijnbaan en een boekweitmeelmolen op de 
Stadsvest, begraven aldaar tussen 20 en 27 juli 1636, zoon van 
Barent Pietersz en Lijsbeth Sijbrandsdr Hij trouwt (1) Rotterdam 
31 oktober 1621 met Anneken Hendriksdr. (Vlack), uit Alphen, be-
graven Rotterdam tussen 6 en 13 december 1626.19 Hij trouwt (2) 
Rotterdam 13 februari 1628:
9. Maertje Adriaensdr Hooijzaat, geboren (Rotterdam 1605), 
overleden Rotterdam tussen 29 juni en 6 juli 1636, dochter van 
Adriaen Willemsz en Lijntje Aertsdr van Esch.
10. Willem Claesz (Nicolaesz) van Assendelft, geboren 16 juli 
1606, notaris 1626-168620, wonend naast de Oude Kerk te Delft 
1629 en op de Warmoesbrug 1643, procureur 1636, lid van de 
ridderlijke broederschap genaamd “De Confrérie van de Hand-
busch binnen Delft” 163821, sergeant 1648, landgifter en secre-
taris van Hof van Delft, secretaris van Vrijenban, Absrecht, Bies-
land, ’t Woudt, Woutharnis en Groenevelt, overleden 14 februari 
1691, begraven Delft (N.K.) 19 februari 1691, zoon van Nicolaes Ni-
colaesz van Assendelft en Applonia Jacobsdr van Persijn van 
Ouwendijk.22

Willem staat afgebeeld als sergeant op het schuttersstuk ge-
naamd “De officieren van het witte vendel”, geschilderd door 
Jacob Willemsz Delff in 1648, aanwezig in het Museum Het Prin-
senhof te Delft. Hij trouwt Delft (ondertrouw aldaar 30 juni 1629) 
15 juli 1629:
11. Maria Gerritsdr van Sassen, geboren 13 maart 1608, wonende 
aan de Wijnstraat 1629, overleden 12 december 1678, begraven 
(N.K.) 16 december 1678, dochter van Gerrit Willemsz van Sassen 
en Maritgen (Maria) Jacobsdr van Tol (Thol).
12. Johan Dircxz van Beest, zich noemende van Beest van Eems-
kerck, geboren Delft 22 maart 1602, gedoopt Rotterdam (waterl. 
doopdgezinde gem.) 17 januari 1621, opperklerk te Schiedam 
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1621-1622, notaris te Schiedam 1622-, daarna te Delft 1627-164723, 
curator 1625-, landmeter 1627-, scheepsmeter 1631-, wonend aan 
de Wijnstraat te Delft 1648, overleden Delft 3 januari 1648, begra-
ven aldaar (N.K.) 8 januari 1648, zoon van Dirck Jansz. van Beest 
en Margaretha Jansdr (van Ruyven).24 Hij trouwt (2) Delft (onder-
trouw aldaar 22 augustus 1637) 6 september 1637 met Meinsje 
Cornelisdr van Driebergen, geboren (Rijnsburg) 14 januari 1612, 
begraven Delft 10 augustus 1671. Hij trouwt (1) Delft 1 juli 1629:
13. Maria Michieldr van Mierevelt, geboren Delft 27 januari 1595, 
overleden Delft 26 februari 1636, begraven aldaar 29 februari 
1636, dochter van Michiel van Mierevelt, kunstschilder, en Chris-
tina van der Pas.25

14. Jacob Willemsz Delff, geboren 24 januari 1619, kunstschilder, 
wonende aan het Oude Delft 1643, lid van de ridderlijke broeder-

schap genaamd “De Confrérie van de Handbusch binnen Delft” 
1638, waarvan schutterskoning 165226, veertigraad van Delft 
1654, regent van het weeshuis 1654, havenmeester binnen en 
buiten 1657,27overleden 12 juni 1661, begraven Delft (O.K.) 17 juni 
1661, zoon van Willem Jacobsz Delff en Geertruyt Michielsdr van 
Mierevelt.28 Hij trouwt Delft (ondertrouw aldaar 4 januari 1642) 
22 januari 1642:
15. Anna Hogenhouck, geboren 12 oktober 1622, gedoopt Delft 
14 oktober 1622, wonende aan de Koornmarkt 1642, overleden 9 
september 1678, begraven Delft (O.K.) 13 september 1678 met 16 
dragers, 14 flambouwdragers en een wapendrager29, dochter van 
Abraham Maertensz Hoogenhoeck, schepen van Delft, en Mar-
gareta Jansdr van Santen; zij trouwt (2) Delft 7 november 1663 
met Dirck van der Dussen, burgemeester van Delft.  <<

Noten
Afkorting: GAD = Gemeentearchief Delft 
1 GAD, archief nummer 176, Collectie W. van der Lely, inv. nr. 25, Kwartierstaten van 

Delftse Vroedschappen (18de eeuw), blz. 186. Later is dit handschrift in fragmen-
ten door L.G.N. Bouricius geplaatst in De Nederlandsche Leeuw (1914 e.v.)

2 Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 855.
3 Album Promotorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 279.
4 F.L. Hartong, Register der protocollen van de notarissen in Nederland, blz. 357.
5 GAD, Impost 1749.
6 GAD, Archiefnr. 309, Schepschuttersvereniging “Dilletto ed Arme”, inv. nr. 8, blz. 36.
7 P.L. Thierens, De Carnet van Charite te Delft en hare Meesters van 1597-1795; in: 

De Nederlandsche Leeuw (1911), kol. 259.
8 P.L. Thierens, De Carnet van Charite te Delft en hare Meesters van 1597-1795; in: 

De Nederlandsche Leeuw (1911), kol. 258.
9 H.W. van Leeuwen. Willem van der Lelij: werk en liefhebberij; in: Facetten van 

Delft, blz. 213-237.
10 C.D. Goudappel, E.J. Marico, H.K. Nagtegaal en D. Wijbenga. Genealogische en 

Historische Encyclopedie van Delft, deel I (1984), blz. 166.
11 GAD, archief nummer 176, Collectie W. van der Lely, inv. nr. 25, Kwartierstaten 
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Portret

Welzen is geboren den 10 Junij 1880. Onze moeder is gestor-
ven den 15 Junij 1880. Onze vader is overleden in 1866 den 16 
Maart. Den 4 November is geboren Joannes Peter Welzen in 
1882. 24 November is geboren Petronel. 1883. Den 15 Feubery 
is geboren Maria Hubertina Welzen 1885. Hoebert is gestor-
ven 15 Juliij 1885.
Voor in het boek staat vermeld: Dit boek gehoord toe aan de 
Eerbare Maria Theresia Koumans anno 1822 en is gebooren in 
het Jaar 1802 en is getrouwt in Jaar 1828 den 18 October met 

In een oud kerkboek uit de achttiende eeuw, dat behoorde aan 
haar moeder, schrijft Maria Hautvast het volgende:
Ik Maria Houtvast is getrout met Matis Welzen den 18 februa-
rij in 1873. Ons houdste zoejen is geboren Jan Willem Hoebert 
Welzen in het jaar 1874 den eerste juni. Het twede is geboren 
Jan Willem Bernaart Welzen in het jaar 1875 den den 9 augus-
tus. Het derde is geboren Jozef Willem Hoebert Welzen in het 
jaar 1877 den 24 april, het vierde is geboren Hoebert Hendrik 
Welzen in het jaar 1878 den 20 december. Jozef Hoebertus 

Jan Willem Hoebert Welzen en zijn broer 
Jozef Willem Hoebert Welzen

Peter Mathias Welzen, zoon van Jan Lambert Welzen (akkerbouwer) en Maria Margaretha Hellebrand,  
geboren Munstergeleen 20 juli 1838, landbouwer, overleden Spaubeek op 27 juli 1909, trouwt Spaubeek 
op 13 februari 1873, Anna Maria Hautvast, dochter van Jan Willem Hautfast (zadelaar) en Maria Theresia 

Coumans, geboren Spaubeek 4 december 1841, huishoudster, overleden Spaubeek 31 juli 1908.
Peter Mathias trekt in bij zijn schoonouders aan de Kupstraat no 33.
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Jan Wilhelm Houtvaes geboeren in het Jaar 1801. Het kerkboek 
is genaamd het Hemels Palmhof uit de Boekdrukkerije van 
G.B. van Gulpen, Boekverkoper op de markt (te Maastricht). 
Bartholomeus Gisbertus van Gulpen woonde op de Markt te 
Maastricht en was drukker en uitgever van de courant De Post 
van de Neder-Maas1.

Uit dit huwelijk:
1.  Joannes Wilhelmus Hubertus, geboren Spaubeek 1 juni 

1874, winkelbediende, hoteleigenaar, handelsreiziger, 
overleden Heerlen 22 oktober 1946, trouwt Sittard 10 
september 1912 Anna Maria Catharina Schols, dochter 
van Christiaan (Chretien) Schols kapper, hotellier) en 
Maria Anna van Mechelen, geboren ’s-Gravenvoeren 
(België) op 16 januari 1875, overleden ‘s-Gravenhage op 
17 februari 1956. Uit dit huwelijk een dochter.

 Jan Welzen was eigenaar van het hotel Metropol, Sta-
tionstraat 15a te Heerlen. Op 31 augustus 1914 schreef 
hij aan zijn jongere broer2, die bij de Heer Peters in 
Berg-Urmond ingekwartierd was: Lieve broeder Piet, 
Hier gaat nog alles goed. Wel gaan de zaken wat slap-
per. Je moet in Berg maar flink uitkijken of je de Pruis 
ziet komen, anders gaat het je als de Belgen,enfin. 
Daar moet het erg treurig uitzien. Woensdagmiddag 
wordt de Nederlandse grens gesloten voor uitvoer, 
ook voor fruit. Vele groeten van je broer en zus.

2.  Joannes Wilhelmus Bernardus, geboren Spaubeek 9 
augustus 1875, landbouwer, overleden Spaubeek 12 fe-
bruari 1953.

3.  Joseph Wilhelmus Hubertus, geboren Spaubeek 24 
april 1877, landbouwer, overleden Spaubeek 24 maart 
1951, trouwt Spaubeek 17 november 1911, kerk.huw. 
(Rooms Katholiek) Maria Philomina Bouwens, dochter 
van Jan Martin Bouwens (houtzager) en Maria Helena 

Frissen (dienstmeid), geboren Spaubeek 2 december 
1884, overleden Geleen 8 juni 1972. Uit dit huwelijk zes 
kinderen.

4.  Hubertus Henricus, geboren Spaubeek 20 december 
1878, overleden Spaubeek 15 juli 1885.

5.  Joseph Hubertus, geboren Spaubeek 10 juni 1880, land-
bouwer, overleden Spaubeek 2 april 1961, trouwt Spau-
beek 1 april 1910 Maria Catharina Hubertina Vrancken, 
dochter van Joannes Hubertus Vrancken (herbergier) 
en Maria Elisabeth Nijsters, geboren Spaubeek 15 
maart 1885, overleden Spaubeek 22 maart 1967.

 Uit dit huwelijk tien kinderen.
6.  Joannes Pieter, geboren Spaubeek 4 november 1882, 

kleermaker, overleden Spaubeek 25 augustus 1963.
7.  Petronel, doodgeboren Spaubeek 24 november 1883.
8.  Maria Catharina Hubertina, geboren Spaubeek 15 fe-

bruari 1885, overleden Spaubeek 12 maart 1961.

De foto van Jan Welzen is vóór 1912 gemaakt door fotoatelier 
Jos Schoenmaekers in Maastricht en de foto van Joseph Wil-
helmus Hubertus is vermoedelijk genomen vóór 1911 door fo-
tograaf Dirk Grein-Dols te Sittard.  

Jos Welzen

Noten
1 E.C.W.L. Marres, Genealogie Van Gulpen, gepubliceerd www.marres.nl.
2 Briefkaart J. Welzen aan zijn broer P. Welzen dd 31 augustus 1914.
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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.

Navigatie
Inloggen: De in- en uitlogknop is op elke pagina rechtsboven te 
vinden.
Mijn gegevens: In dit scherm, dat direct verschijnt na het klik-
ken op “inloggen”, staan een aantal knoppen waarmee u direct 
naar uw eigen afdeling en andere “persoonlijke” pagina’s kunt 
gaan. Verder kunt u hier zelf zogenaamde websteks toevoe-
gen. Alle afdelingen, de interessegroepen zoals Gensdatapro 
en familieorganisaties, en de gespecialiseerde diensten zoals 

Computergenealogie en Gens Nostra zijn als webstek in de site 
aanwezig.
De groene bovenbalk en de linkerkolom: Deze bovenbalk treft 
u op elke pagina aan en hiermee kunt u direct switchen naar 
een ander onderdeel van de site. Op deze balk staat de hoofd-
indeling van onze website. Eventuele onderverdeling ziet u in 
de linkerkolom. De grijs gekleurde vlakken met tekst zijn aan-
klikbaar en maken andere onderdelen van het gekozen hoofd-
onderwerp zichtbaar.

De NGV website:  
een rijke bron aan genealogisch materiaal

De NGV wil met de website zoveel mogelijk mensen bereiken die zich met genealogie bezighouden en op 
zoek zijn naar gegevens van hun voorouders. En dat dit ook lukt, blijkt uit het feit dat de website bijna 20.000 
geregistreerde gebruikers telt. De website van de NGV is er natuurlijk op de eerste plaats voor de leden. We 
kennen hier gasten, deze hebben een zgn. gastaccount, en bezoekers, die  niet geregistreerd worden. Leden 
hebben uiteraard meer rechten dan gasten en gewone bezoekers nog minder. Dit artikel gaat over wat de 
NGV site biedt aan onze leden. 
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Informatie verstrekking:
De NGV wil in de eerste plaats het contact tussen de leden sti-
muleren zodat men van elkaars ervaring en kennis kan profite-
ren en gegevens kan uitwisselen, om hulp vragen en tips geven 
over het ontginnen van de vele informatiebronnen, die er bij de 
NGV en op internet te vinden zijn. De beste ingang hiervoor is 
het onderdeel Uitwisseling in het hoofdmenu. In de linkerkolom 
ziet u de verschillende onderdelen.
- Leer uw medegenealogen kennen: Hier kunt u in het profiel 
van uw collega’s zoeken met welke families zij zich bezighou-
den en via de emailknop hebt u snel een vraag gesteld of con-
tact gezocht. Verder kunt u hun persoonlijke websites opzoe-
ken en zien met welke genealogische programma’s zij werken. 
Ook ziet u welke specifieke kennis bepaalde leden hebben en is 
er een overzicht te vinden van publicaties van een aantal leden. 
Via het prikbord stelt u een vraag om hulp of plaatst u een tip 
voor een ander.
-Websteks interessegroepen: Er zijn een aantal specifieke in-
teressegroepen, waarvoor op de site een aparte ruimte is ge-
reserveerd.
- Zo kent Nederland een groot aantal familieorganisaties, een 
groep mensen uit één familie die samen op zoek zijn naar de 
wortels van hun familie.
- Een zeer specifieke tak van genealogie is de genetische 
genealogie, waarbij de afstamming onderzocht wordt via 
DNA-onderzoek. Enerzijds wordt er gekeken naar de manne-
lijke verwantschap en anderzijds wordt de vrouwelijke lijn on-
derzocht.
- Heraldiek geeft voorlichting over familiewapens en kan u ad-
viseren bij het zoeken naar een mogelijk familiewapen en het 
ontwerpen, beschrijven en registreren van een nieuw wapen.
- De Joodse genealogie is door de geschiedenis van het Joodse 
volk sterk internationaal gericht. Voor hen is genealogie een 
belangrijk instrument om te achterhalen waar verschillende 
leden van hun familie terecht zijn gekomen en om met elkaar in 
contact te komen.
- In de zestiende en zeventiende eeuw heeft er een omvangrijke 
migratie plaatsgevonden van Vlamingen en Walen naar de welva-
rende Noordelijke Nederlanden. Dit gebeurde enerzijds omdat 
hier vrijheid van godsdienst was en anderzijds vanwege econo-
mische redenen. Het gaat hier, schat men, om 200.000 personen, 
wat voor die tijd een grote migratiestroom was. Op basis van de 
goede contacten met de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 
is samen met de NGV een project opgezet om deze migratie in 
kaart te brengen. Zo beschikt onze site over een database van 
deze “volksverhuizing” en is deze door u te doorzoeken.
- Websteks diensten: De NGV kent een aantal gespecialiseerde 
diensten die u ondersteuning kunnen bieden bij uw genealo-
gisch onderzoek.
- Computergenealogie: Het gebruik van de computer is niet 
meer weg te denken in de genealogische wereld. Enerzijds wor-
den vele bronnen gedigitaliseerd en anderzijds kan de onder-
zoeker van deze bronnen voor het vastleggen en presenteren 
van informatie uit de bronnen gebruik maken van een genealo-
gisch programma. De dienst computergenealogie (CG) onder-

steunt de genealoog door het geven van voorlichting over com-
putergebruik bij genealogie en geeft hulp bij problemen met 
het gebruiken van de genealogische software. De NGV heeft 
een eigen genealogisch programma, GensDataPro, ontwikkeld 
en voor het gebruik ervan een aparte website gemaakt en een 
helpdesk ingericht.
- Via de Contactdienst wisselt u met andere genealogen infor-
matie uit over de familienamen die u onderzoekt. Zo ziet u wel-
ke genealoog een zelfde familienaam in zijn/haar onderzoek 
heeft en kunt u met hem/haar gegevens uitwisselen om elkaars 
onderzoek te kunnen aanvullen.
- Over Gens Nostra, het maandblad van de vereniging, kan men 
op de site via de webstek informatie vinden zoals oproepen 
voor het insturen van artikelen, richtlijnen voor publicatie, re-
gister en inhoudsopgaven afgelopen jaargangen en andere in-
formatie. Denk eens na of er in uw eigen zoektocht resultaten 
zijn te melden die ook interessant zijn voor anderen en aarzel 
niet om uw bijdragen in te sturen. 
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- Het Verenigingscentrum in Weesp beheert een aantal belang-
rijke schriftelijke en digitale collecties. Er wordt druk gewerkt 
aan het digitaliseren van schriftelijk materiaal. Alle rouwbrie-
ven zijn gescand en de meeste zijn ook al via de computer te be-
kijken. In het verenigingscentrum treft u de volgende diensten 
aan: Bibliotheek en Tijdschriften, Biografische documentatie, 
Heraldisch archief en Microfiches en de Knipseldienst.

Andere onderdelen van de NGV waarbij de website een rol 
speelt: De NGV kent 26 regionale afdelingen die geregeld sa-
menkomsten organiseren met interessante sprekers. De af-
delingen geven een eigen afdelingsblad uit, dat sommigen via 
onze site beschikbaar stellen. De meeste afdelingen beschik-
ken ook over eigen genealogische collecties, die geleidelijk ook 
gedigitaliseerd worden en geschikt gemaakt voor onderzoek 
via de NGV website.

Genealogisch onderzoek

Links: Naast de bekende sites, zoals wiewaswie.nl, archieven.
nl en zoekakten.nl is het aan te bevelen van tijd tot tijd ons 
website-overzicht onder Links (in de groene bovenbalk) te be-
kijken. Begin november stonden er 2517 links op genealogisch 
gebied op en elke week komen er nieuwe bij. Deze links worden 
geregeld geprobeerd om te zien of ze nog werken. U kunt links 
zoeken per categorie, land en provincie of via tekst (die in de 
link voorkomt).

Op de NGV-site zelf zijn ook een behoorlijk aantal genealogi-
sche gegevens te vinden. Veel leden blijken verrast te zijn wan-
neer je ze vertelt wat er zoal te onderzoeken en te vinden is.
Er zijn verschillende mogelijkheden om via of in de site te zoe-
ken.
1. Allereerst via het zoekveld in de rechterkolom op de ope-
ningspagina. U doorzoekt dan alle tekst die op de diverse pa-
gina’s van de site zijn te vinden. Aan de resultaten ziet u dat u in 
feite via de zoekmachine van google op de NGV-site zoekt. Dit 
levert vaak interessante resultaten op.

2. De andere mogelijkheid is via het menu zoeken in bronnen 
(in de groene bovenbalk). In de linkerkolom van het volgende 
scherm ziet u dan de diverse bronnen waarin u kunt zoeken. 
Met QuickScan (bovenste mogelijkheid) doorzoekt u in één 
keer alle genealogische databases waarover de NGV beschikt. 
U krijgt per database een overzicht van de gevonden resulta-
ten. Van daaruit kunt u dan doorklikken naar de betreffende 
database en verder zoeken naar de details. Het zoekscherm 
biedt u de mogelijkheid om zelf de databases te kiezen waarin 
u wilt zoeken. Via de QuickScan worden ook de verzamelingen 
bidprentjes en overlijdensknipsels van het VC onderzocht.
3. Het VC omvat ook een grote verzameling microfiches, pe-
riodieken en boeken. Deze drie onderdelen kunt u via aparte 
zoekschermen doorzoeken. Van een deel van de boeken in de 
bibliotheek is een index gemaakt van daarin voorkomende fa-
milienamen, deze bevat 68.000 records.
4. Naast de bronnen in deze QuickScan kunt u ook zoeken in het 
zgn. Twente bestand. U wordt dan doorgelinkt naar een aparte 
website waarin gegevens zijn opgenomen over personen die in 
of rondom Twente geboren zijn vóór 1812. Het betreft dan de 
DTB-boeken en de volkstellingen. Tevens is gebruik gemaakt 
van publicaties van genealogieën en vooroudertabellen. Dit be-
stand is samengesteld en wordt bijgehouden door NGV-leden 
van de afdeling Twente.

Tot slot

U ziet dat de NGV-site een rijke bron is die het verder onder-
zoeken meer dan waard is. Ook over genealogische activiteiten 
en cursussen kunt u er veel informatie vinden. Op de openings-
pagina treft u een overzicht aan van de laatst toegevoegde in-
formatie, hulpvragen, stambomen en de eerstkomende activi-
teiten en cursussen.
Er wordt voortdurend verder gewerkt aan de site, bijvoorbeeld 
aan een verfrissing van de openingspagina en de hele website, 
waarbij een modernere navigatie zal worden toegepast.

Mathieu Hendriks 
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Portret

I.  Jan Arnold Eduart Musquetier1, zoon van Jan Arnold 
Musquetier (Advocaat, Rechter Arrondissement 
Rechtbank) en Cornelia Hoyer van Brakel, geboren Rot-
terdam 15 oktober 1843. Hij was in 1872 2e Luitenant en 
later Hoofd Ingenieur Provinciale Waterstaat, Raadslid 
van Vlissingen en President Commissaris van de Duin-
waterleiding, overleden Nijmegen 9 februari 1926, be-
graven Arnhem Moscowa, graf A-Enkel-1574te, trouwt 
Hoorn 22 juni 1871 jkvr. Catharina Johanna van Akerla-
ken, dochter van jhr. Dirk van Akerlaken (President Arr. 
Rechtbank Hoorn) en Christina Johanna de Vicq, ge-
boren Hoorn op 16 februari 1850, overleden Arnhem 9 
maart 1896.

 Zij woonden achtereenvolgens in: Hoorn, Den Haag, 
Roermond (Markt a-121), Vlissingen (Dikkade L 118 K), 
Utrecht en Arnhem. Zij hadden twee dienstbodes, zus-
sen die in Roermond geboren waren (respectievelijk in 
1860 en 1857) en met hen mee verhuisden naar Vlissin-
gen: Geertrude Sophia Reyers en Elisabeth Reyers.

Kitty en Dirk Musquetier

Uit dit huwelijk :
1.  Cornelia Louise Anna Willemina (Kitty) Musquetier, 

volgt IIa 
2.  Dirk Christiaan Jan (Dirk Christiaan Joan) Musquetier, 

volgt IIb
3.  NN. Musquetier, levenloos aangegeven Roermond 1 de-

cember 1876.

IIa.  Cornelia Louise Anna Willemina (Kitty) Musquetier, gebo-
ren Den Haag 2 juni 1872, overleden Bilthoven 3 december 
1967 begraven Den en Rust 1e klasse B, vak H, no. 43.

 Nadat ze uit haar ouders huis vertrokken was woonde ze ach-
tereenvolgens in: Nijmegen (St. Annastraat 45), Arnhem, Nij-
megen (Spoorstr. 32), Lausanne, Oosterbeek (Utrechtseweg 
137 en van Lennepweg 3), Renkum, Oosterbeek (Kampstraat 
7), Utrecht (Biltstraat 131) en Bilthoven (Rubenslaan 4).

 In 1935 is ze erfgenaam van haar vader:
 Mejuffrouw Cornelia Louise Anna Wilhelmina Musque-

tier wonende te Oosterbeek Gemeente Renkum, ... dat 
op 9 februari 1926 te Nijmegen is overleden de vader van 
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Rekwestrante Jan Arnold Eduard Musquetier ... dat zij bij 
testament van 6 maart 1912 is aangewezen tot Universeel 
erfgename ... Dat erflater bij geheim testament, in bewa-
ring gegeven, (blijkens akte van superscriptie van 06-03-
1912) aan zijn tweede echtgenote, Josephina Catharina 
Möwis, thans wonende te Keulen een levenslange uitke-
ring van f. 3000 tot f. 8000 per jaar ... dat op het groot-
boek van Nationale Schuld is vastgezet een bedrag van 
f. 281.000 tot dekking daarvan.

IIb.  Dirk Christiaan Jan (Dirk Christiaan Joan) Musquetier, geb. 
te Roermond op 30 augustus 1875, overleden Arnhem 13 
februari 1910, begraven Arnhem Moscowa, in het graf van 
zijn vader.

 Hij en zijn zuster Kitty erven als legaat ieder f. 1000 van 
Henrica Maria Carbasius en dat wordt namens hen in ont-
vangst genomen door hem, Dirk Musquetier, te Arnhem 
wonende2.

Anton G. Musquetier

Noten 
1 Van hem staat een foto in uniform in Gens Nostra 2012, nr. 12.
2 West Fries Archief, Hoorn, Toegangsnummer 1686 invt. nr, 99 Notaris Frans 

Langerhuizen van Uven.

3 en 4. Jkvr. Catharina Johanna van Akerlaken met dochter en zoon 1877

5. Cornelia Louise Anna Willemina (Kitty) Musquetier, foto circa 1882
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HANS VAN FELIUSBoekrecensies

Uitgelicht
 Ї E.A. Zuiderent en A. Zuiderent, Geschiedenis van de 

familie Zuiderent. Een oer-Vlaardings geslacht uit 
Maasland, ‘zijnde van den wapene van Oegstgeest’, Rot-
terdam / Steinhausen (CH) 2012, 772 p., ill., index; uitgave 
in eigen beheer, ISBN 978-90-78440-61-1, informatie via 
eazuiderent@gmail.com en arnold@zuider ent.ch.

Welke familie kan bogen op het hebben van een vermoedelijk 
gelijkend portret dat een voorouder verbeeldt die overleden 

is rond 1040? Of er meer 
families zijn durf ik niet 
te zeggen, maar in elk 
geval kan de familie Zui-
derent dit portret met 
gepaste trots in deze 
uitgave tonen. Toen ik 
het betreffende hoofd-
stuk onder ogen kreeg, 
had ik een ‘aha’ gevoel. 
Natuurlijk, de oer Vlaar-
dinger van rond het jaar 
1000 en de tandarts in 
het huidige Nederland 
die (kort door de bocht) 
hun DNA deelden. Die 

tandarts blijkt identiek te zijn aan de ene samensteller van 
dit indrukwekkende boek over deze familie: Eduard An-
thonie Zuiderent! Wie de foto van de samensteller (p. 697) 
vergelijkt met die van de ‘Oer-Zuiderent’ (p. 14) ziet geen ge-
lijkenis. Wel wordt naast de foto van het gereconstrueerde 
uiterlijk van de Oer-Zuiderent een foto geplaatst van Bas-
tiaan Zuiderent (1857-1930), de oudste voorouder van de 
samenstellers van wie een foto bekend is. En inderdaad, er 
is sprake van enige gelijkenis. Toeval? Wie zal het zeggen...
Het eerste deel van de publicatie gaat –weinig verrassend– 
juist over het Vlaardingse onderzoek, en de oude geschie-
denis van Vlaardingen. Met daarbij de nodige aandacht voor 
DNA onderzoek. Dat dit type onderzoek zal gaan fungeren 
als hulpmiddel bij de genealogiebeoefening wordt door 
sommigen al gezien als vaststaand. Ik las ergens dat een 
artikel voor een Amerikaans genealogisch tijdschrift werd 
geweigerd omdat de auteur dit aspect verwaarloosd had, en 
zijn onderzoek alleen op de klassieke manier had verricht. 
Dat de genealogische wereld er goed aan doet de ontwikke-
lingen scherp in de gaten te houden staat voor mij buiten kijf.
De stamvader van de familie is Joris Claes Allertsz of Joris 
Claesz, die rond het laatste kwart van de vijftiende eeuw in 
Maasland geboren moet zijn en vervolgens in Delft woonde 

en bode van het hoogheemraadschap van Delfland was. In 
een apart hoofdstuk wordt aandacht besteed aan zijn af-
stamming uit een geslacht van welgeborenen, in deze con-
text te zien als een familie van adel, die er geen adellijke 
levensstijl op nahield. De oudste voorouder zou dan Hein 
Allaertsz zijn, overleden na 1341, grondbezitter in Maasland. 
Van deze familie wordt in een proces dat handelt over hun 
adellijke afstamming aangevoerd dat zij ‘van den wapene 
van Oegstgeest’ zijn. Dat betekent zoveel als afstammelin-
gen van die familie. Dat lijkt in tegenspraak met de Oer-Zui-
derent, die uit Vlaardingen afkomstig is. Uit het betreffende 
hoofdstuk blijkt echter dat de oorspronkelijke familie ‘Van 
Oegstgeest’ in mannelijke lijn was uitgestorven. Een afstam-
ming in de vrouwelijke lijn lijkt dan tot de mogelijkheden te 
behoren. Misschien lukt het de samenstellers door verder 
onderzoek nog duidelijkheid in deze zaak te brengen. Wat 
wel frappant is dat verschillende leden van de familie als 
merkteken een (anker)kruis voerden. Dat werd uiteindelijk 
ook als familiewapen gekozen. En dan blijkt weer dat de fa-
milie Van Oegstgeest een ankerkruis als wapen voerde.
“Dit boek vraagt er niet om, van kaft tot kaft te worden gele-
zen” is de door de auteurs meegegeven suggestie op pagina 
9. Dat lijkt me gezien de aard (een genealogie) en de omvang 
(772 p.) een zeer zinnige suggestie. Tot integraal lezen noden 
wel de inleidende hoofdstukken, die naast het verhaal over 
de Oer-Zuiderent en DNA het nodige vertellen over de ach-
tergrond waartegen het leven van de familie zich afspeelde. 
Zo wordt aandacht besteed aan namen en woonplaatsen, 
aan beroepen en religie. De eigenlijke genealogie begint op 
pagina 67 en is per generatie ingedeeld. Over het algemeen 
ben ik daar niet een echte voorstander van. Binnen deze ge-
nealogie geeft het wel de mogelijkheid om elke generatie in 
de context van de tijd te plaatsen, en dat heeft ook zo zijn 
voordelen. Er is bijzonder veel werk in de uitvoering gesto-
ken en de familie krijgt door de vele bijzonderheden een 
goed beeld van de voorouders. Een boek om op tafel te leg-
gen –door de omvang is het nogal een zwaargewicht– en er 
van tijd tot tijd in te bladeren en steeds een nieuwe ontdek-
king te doen. Soms doe je dan verrassende ontdekkingen: in 
1720 werd in de buurt van Schiedam al geklaagd over inten-
sieve varkenshouderij. Is er dan echt niets nieuws onder de 
zon?
Eindoordeel over dit boek: een interessante en zeer gede-
gen genealogie. Zeker voor leden van de familie Zuiderent, 
maar ik zou ook andere genealogen aanraden van een boek 
als dit kennis te nemen. Je kunt er wat van leren...

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

 Ї J.J. de Boer, Eilardus de Ruiter. Een aan lager wal geraakt 
lid “van eene fatzoenlijke familie”, Boekelo 2013, 282 p., ill., 
index; uitgave in eigen beheer.

De hoofdpersoon in dit boek is de vader van de betovergroot-
vader van de auteur, aan moederskant. De hoofdpersoon geeft 

op een zeker moment 
aan uit een ‘fatsoenlijke’ 
familie, zijn echtgenote 
houdt het zelfs op ‘deftig’. 
Voor beiden valt iets te 
zeggen, van vaderskant 
hield zijn familie zich be-
zig met handel en nijver-
heid en van moederskant 
tellen we er verschillen-
de predikanten onder. De 
bovenkant van de Pekel-
der samenleving. Want 
Oude Pekela was de ge-
boorteplaats van Eilar-
dus de Ruiter, zoon van 

Jakob Eltjes Tammes de Ruiter en Johanna Meurs. Misschien 
was het zijn slecht fortuin om zijn ouders op te jonge leeftijd te 
verliezen, waardoor het met hem een stuk slechter afliep dan 
met andere familieleden. De auteur beschrijft het leven van Ei-
lardus met verve en in detail. Die detaillering spreidt zich ook 
uit over diverse onderwerpen, zoals het openbaar vervoer in 
de tijd van Eilardus. Gezien het feit dat de hoofdpersoon ten 
tijde van zijn groot ongeluk stalhouder was, is dat overigens 
niet onterecht. Het groot ongeluk bestaat uit het feit dat Ei-
lardus 1827 overgaat tot diefstal en als gevolg daarvan wordt 
gearresteerd. De zaak wordt uitgebreid uit de doeken gedaan, 
waarbij in het tweede deel van het boek zelfs een transcriptie 
wordt gegeven van de stukken uit het dossier. Tussendoor 
levert de auteur veel informatie over de nakomelingen en 
verwanten van Eilardus, en het boek wordt afgesloten met 
de kwartierstaat en een parenteel van de nakomelingen (vier 
generaties) van Eilardus.
Het boek geeft aan dat juist de ‘scheve schaats’ van onze voor-
ouders een vloedgolf aan materiaal kan opleveren en boeien-
de verhalen over hun leven kunnen vervolgens verteld worden.

 Ї Denis Verhoef (eindred.), Utrechtse parentelen vóór 
1650. Deel 3, Rotterdam 2012, 352 p., ill., index; uitgave 
Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, 
ISBN 978-90-78451-13-6

 Ї Denis Verhoef en Aart de Waal (eindred.), Utrechtse pa-
rentelen vóór 1650. Deel 4, Rotterdam 2014, 368 p., ill., 
index; uitgave Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons 
Voorgeslacht’, ISBN 978-90-78451-16-7

De serie Utrechtse parentelen lijkt inmiddels niet meer weg te 
denken in de Nederlandse genealogische wereld. Zoals bij de 
eerste twee delen is bij de delen 3 en 4 ook weer sprake van 

een gedegen opzet. Een 
nadeel voor een boek-
signalering is dat het hier 
handelt om uitgebreide 
artikelen, waarin niet al-
leen nakomelingen in de 
mannelijke lijn, maar juist 
ook in de vrouwelijke 
lijn worden opgevoerd. 
Welke namen noem je 
dan wel en welke niet. 
Ik zal daarom volstaan 
met aan te geven over 
welke artikelen we het 

voor deze twee delen hebben. Voor deel 3 bestaat de inhoud 
uit twee artikelen, De nakomelingen van de Utrechtse kunst-
schilder Jan van Scorel (door Marten Jan Bok en W.A. Wijburg), 
en Drie Vleutense schouten en hun nageslacht (door Denis 
Verhoef, m.m.v. Wout Spies); de Vleutense schouten zijn Loeff 
Pelgrumsz. Jan Gerritsz op Alendorp, en Hendrick Claesz op 
Alendorp. In deel 4 zijn drie artikelen opgenomen, Parenteel 
(de) Berger – Plomp (door Nico Plomp), vervolgens De Goyer: 
een libertijns regentengeslacht uit Utrecht (door Marten Jan 
Bok, m.m.v. Denis Verhoef), en tenslotte Parenteel Van Rijn – 
Harmelen, Odijk, Vleuten (door Denis Verhoef). Was het eer-
ste deel tevens bestemd om de bekende genealoog Marcel 
Kemp in het zonnetje te zetten, deel 4 doet hetzelfde met Nico 
Plomp. Naast een biografisch artikel wordt een lijst van zijn 
publicaties gegeven.

 Ї Peter J.M. Van Boheemen, Door allen voor allen. Het 
Groene Kruis Kesteren, Lede en Oudewaard 1914-2014, 
Tiel 2014, 111 p., ill., index; uitgave van Regionaal Archief 
Rivierenland, in de serie Historische Reeks Rivierenland 
XX, ISBN 0789071297687.

Voor een beschrijving van de achtergrond waaronder onze 
familieleden hun leven hebben doorgebracht zijn publicaties 

zoals deze onmisbaar. 
Soms zal men uit een 
dergelijke uitgave putten 
voor de nevenfuncties 
die familieleden bekleed 
hebben (zie de lijst van 
bestuursleden op de 
pagina’s 22-24), soms 
voor de namen van per-
soneelsleden (de lijst 
van verpleegkundigen 
op p. 65). Maar er is na-
tuurlijk meer te vertel-
len. Het boekje schetst 
de geschiedenis van het 
Groene Kruis in deze om-

geving, maar vertelt tussendoor ook van alles over de ontwik-
keling in de gezondheidszorg. Soms hoor ik mensen zeggen: 
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over mijn familie is niks te vinden. Maar juist dit soort boeken 
geeft de mogelijkheid te proberen de achtergrond van de fa-
milie te schetsen, de achtergrond waartegen zich hun leven 
afspeelde. De foto’s zijn voorzien van goede bijschriften met 
vermelding van de afgebeelde personen. Dat laatste heeft 
voor genealogen en historici beslist zo zijn voordeel.

 Ї Marc Schuitema Meijer, Levens geleefd, Den Haag 2014, 
134 p., ill., geen index; uitgave in eigen beheer, via Uitge-
verij Pirola, ISBN 978 90 6455 755 2.

Met dit boek heeft de auteur een deel van zijn familie be-
schreven, en de tijd en het milieu waarin zij leefden. Met 
nadruk: de familie en geen genealogie. Wel worden enkele 
tabellen gegeven waaruit de verwantschap van de familie 
De Hoog geschetst wordt, en de onderlinge verwantschap 
van het echtpaar Jan de Hoog (1812-1860) en Neeltje de Hoog 
(1814-1878), neef en nicht die in 1841 in het huwelijk traden 
en in Ophemert hun levens leefden. Er ontwikkelt zich ver-
volgens een boeiend verhaal over de familie. Het is ruim 
geïllustreerd, met een paar geschilderde portretten van de 
genoemde Jan en Neeltje de Hoog (zowel miniaturen als gro-
tere portretten), en foto’s van voorwerpen. De overige illus-
traties zijn tekeningen van de hand van de auteur. Gebaseerd 
op fotoportretten die ruim aanwezig moeten zijn. Je denkt 
dan: waarom geen gebruik gemaakt van die fotografische 
portretten? De auteur legt dat in ‘intermezzo 3’ op pagina 59 
uit, en ik begrijp zijn overwegingen om het te doen zoals hij 
het gedaan heeft. Ik denk dat het verhaal voor hem op die ma-
nier een zeer persoonlijke dimensie krijgt. In een persbericht 
staat dat hij al in zijn jeugd veel geschreven heeft. Hij deed 
er alleen niets mee. Tot aan dit boek. Hij heeft een mooi en 
goed leesbaar boek afgeleverd, en je zou wensen dat hij nog 
meer tijd en inspiratie vindt om nog meer boeken zoals dit te 
produceren.

 Ї J.P. Verseput, Kornelis Pieter Verseput van boeren-
knecht tot herenboer (1822-1899), 2014, 255 p., ill., geen 
index; uitgave in eigen beheer, ISBN 978 94 6169 536 9.

Uit het boek blijkt dat de aanleiding om meer te vertellen 
over overgrootvader K.P. Verseput eigenlijk de licht denigre-
rende mening van een familielid over hem was. K.P. Verseput 
stamde uit een bekende familie in Schouwen. Zijn vader raak-
te als boer in financiële moeilijkheden, en de zoon was dan 
ook gedwongen zich als boerenknecht te ‘verhuren’ in Zon-
nemaire. Daarmee kwam hij in een gemeente terecht die een 
geheel andere sociale structuur had dan de omgeving tegen 
de duinen, waar zijn geboorteplaats lag. Door oppassend en 
nijver te leven wist hij op te klimmen tot zelfstandige boer, 
lid van de gemeenteraad, wethouder, en kerkenraadslid. De 
auteur schetst een beeld van de top van de samenleving in 
Zonnemaire, die toen nog gedomineerd werd door een aantal 
boerenfamilies, soms als groep wel aangeduid met de term 
‘boerenadel’. Van de betrokken families zijn genealogische 
gegevens opgenomen, in de meeste gevallen ook al elders 
gepubliceerd. De behandelde families zijn naast de familie 

Verseput de families Bolle, de Glopper, Hocke, Moolenburgh 
en Romeijn. Maar door de insteek van de auteur: het leven 
van K.P. Verseput, geeft deze publicatie een nieuwe insteek. 
Het boekje is geïllustreerd met een aantal foto’s, en daar-
naast met charmante tekeningen van de kleindochter van de 
auteur, Vera Verseput; deze tekeningen geven het boek nog 
een extra dimensie.

 Ї Jan T. Anema, Rob J.F. van Drie, Roelof K. Vennik, Bob 
(P.M.) Kernkamp (red.), Genealogica & Heraldica, Gren-
zen in genealogie en heraldiek. Handelingen van het 
XXXe Internationale Congres der Genealogische en 
Heraldische Wetenschappen, ’s-Gravenhage 2014, 440 
p., ill., geen index; uitgave van Stichting De Nederlandse 
Leeuw, ISBN 978-90-5802-099-4.

Deze uitgave is de schriftelijke neerslag van het in 2012 in 
Maastricht gehouden internationale genealogische en heral-

dische congres. Naast 
de stukken die handelen 
over het congres zelf –
vergezeld van vele foto’s 
van aanwezigen– tref-
fen we 31 artikelen aan, 
gehouden voordrachten 
tijdens het congres. De 
meeste bijdragen zijn in 
het Engels, enkele in het 
Duits en Frans. Voor de 
gemiddelde genealoog 
zal het wellicht ‘een ver 
van mijn bed show’ zijn, 
omdat de bijdragen vaak 
specialistisch van aard 
zijn. Dat neemt niet weg 

dat voor de geïnteresseerde genealoog en / of heraldicus 
voldoende leesstof aanwezig is in deze mooi uitgevoerde 
congresbundel.

Verder ontvingen wij
B.C.S. Barendrecht, Deel-kwartierstaat van: (overzicht III) 
(lijnen naar Doen Beijens) Bertus C.S. Barendrecht, * Vlaar-
dingen, 18 april 1949, (Vlaardingen 2012), 27 p., ill., index; uit-
gave in beheer.
Klaus J. Bade, Jürgen Kessel, Hannelore Oberpenning en 
Anton Schindling, Damme. Eine Stadt in ihrer Geschichte, 
Sigmaringen 1993, 665 p., ill., geen index, 7 losse bijlagen; uit-
gave Jan Thorbecke Verlag GmbH & Co., Sigmaringen, ISBN 
3-7995-4163-2.
Adri Ligthart, Overzicht artikelen Dirck Rembrandtsz van 
Nierop, Zaandam 2014, niet gepagineerd, ill., geen index; uit-
gave in eigen beheer.
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Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger ver-
schenen nummers, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de 
Dienst Bestellingen, p/a Postbus 26, 1380AA Weesp, of per e-mail via  
info@ngv.nl (onder vermelding van de volledige referentie). De aan-
maak van fotokopieën kan aan beperkingen onderhevig zijn. Tijdschrif-
ten worden niet uitgeleend.
De hier gepresenteerde rubriek tijdschriften is verzorgd door het VC 
team Tijdschriften, bestaande uit: Jos Kaldenbach (Duitsland, Oosten-
rijk, Zwitserland, Groot-Brittannië, Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Aus-
tralië, Nieuw-Zeeland,) Bert Kamp (België, Luxemburg, Frankrijk, Italië),  
Han Hilders (werkvoorbereiding) en Rob Dix (Nederland, Scandinavië en 
coördinator).

Enkele gebruikte afkortingen: 

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

Tijdschriften

Duitsland
An Niers und Kendel, 2014 nr. 52. H.-J. Koepp: Hotel Central 
mit dem Nederlandse Koffiehuis [op Gen Oorth, Hartmann, 
Siebers, Vink, Helfer]; G. Kade: Verschwundenes Bauwerk am 
neuen Schloss Kalbeck; H.-J. Koepp: Gocher Ringpinsel [his-
torie penseelfabriek; Velling, Fonck]; R. van den Brand: Die 
Geschichte des Hauses Driesberg und des Geschlechts van 
Dedem ab 1753 [uit NL; van Neukirchen/ Nyvenheim, van den 
Keldonck, van Zeller, Collaert, van Schewick, van Isselmuden, 
Kramer, Ingenmey]; J. Kaldenbach: Gocher Ganove in Haarlem 
[1675; Hendricksz, Kettingh]; H. van de Linde: Registerband 
macht ‘Communio clandestina’ komplett [index ev. kerk].

Arbeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Fami-
lienforscher e.V., 2014-2. Die Neumark-Datenbank – das gene-
alogische Erbe von Dr. Gerd-C. Schmerse [www.neumark.agoff.
de].

Archiv für Familiengeschichtsforschung AfF, jg. 17, 2013-3. A. 
Wolf: Ahnen des Georg Diderich Amelung (1782-1845) aus der 

Stadt Hameln und der 
Grafschaft Schaumburg 
Teil 1: I.-VIII. Generation 
[Fallenstein, Erhard, Lü-
ders, Schröter, Rottman-
ns, Focke, Bültemeyer, 
Tellmann, Brüggeman, 
Flöreken, Lakeman, 
Hampel/Hempel, Sas-
senberg, Leist/Leest, 
Vogedes/Vagedes, Wip-
permann]; L. von Lehsten: 
Schlesische Grenze – und 
Zufluchtskirchen. Aus-
stellung ... [157 kerken, 
soms met namen]; H. 

Kinne: 8. Detmolder Sommergespräche [over Familie? en ver-
wantschappen]; L. von Lehsten: 4. Bensheimer Gespräche.
 Idem, 2013-4. Themanummer medische gegevens. H. & M. 
Priewer: Zwillingsgeburten, Säuglingssterblichkeit und Kon-

fession im Mittelrheingebiet im 17. und 19. Jahrhundert [rond 2% 
resp. 15%]; H.-C. Sarnighausen: Emmy Dankwerts (1812-1865), 
Theodor Fontane und das Henriettenstift in Hannover [Dia-
konissin; Meyerberg, von Rantzau, Schultz, Uhlhorn, Fliedner, 
Tramm, Ribock, Ruprecht, Kettler, Kosegarten]; red.: Der erste 
konservative Kaiserschnitt 1881 in Meckesheim/Hebammen-
hilfe in Meckesheim [met genealogie Köhrer/Kehrer, 10 gen., 
1611-2002; Roeslin, Stark, von Lichtenberg, Roederer, Schopper, 
Kreiselmeyer, Luck, Kersten, Klump, Schuck]; C. Hoffarth: Ab 
osse ad os. Die Kieler geburtshilfliche Beckensammlung ... [Mi-
chaelis, Johannsen, Sauter, Heimann, Kahrs-Spreckels].
 Idem jg. 18, 2014-2. A. Wolf: Ahnen des Georg Friedrich 
Amelung (1782-1845), deel 2 [Leist, Kroseberg, Vogedes, Rust/
Rusche, Gogreve, Werner, von Dassel, Brummer, Spiegelberg, 
Spannmann]; H. Priewer: Sekundäre Geschlechterproporti-
on und Krisenzeiten am Beispiel der Stadt Mainz im 18. Jahr-
hundert [statistieken; oorlogen; pokken, overstromingen]; G. 
Seibold, L. von Lehsten: Das Stammbuch des Carl Wilhelm 
Bergius, Kaufmann in Berlin [1764; Loppin, Rabe, Mieg, Amberg, 
Snethlage].

Der Archivar, 2014-2. Die filmbegleitenden Sammlungen der 
deutschen Kinemathek; Filme des 1. Weltkriegs; Filmgeschich-
te einer Stadt: Köln; Das deutsche Filmregister als zentraler 
Nachweis für deutsche Kinofilme; K. Eiler: Novelliertes Archiv-
recht in Hessen; Novellierung der “Anordnung über die Siche-
rung und Nutzung der Archive der Katholischen Kirche”; S. Ma-
kowski: Der Nachlass des Herzogs Emmanuel de Croÿ online; V. 
Hirsch: Amtsbücher als Quellen der geschichtlichen Forschung 
[Stadtbücher, Lehn-, Sal-, Rechnungs-, Geschäfts- und Proto-
kollbücher].
 Idem, 2014-3. Archive in Magdeburg; Das genealogische 
Ortsverzeichnis GOV; 814-1414 - das Mittelalter im Schulunter-
richt; Neubau Landesarchiv NRW in Duisburg.

ASF Informationsdienst, 2014 nr. 190. E. Mendel: Familienbuch 
Primstal – Die Einwohner von Mettnich und Mühlfeld 1675-
1910, mit Eiweiler vor 1828; M. Frauenberger, R. Schwan: Die 
kath. Pfarrei St. Michael in Kirchberg (Hunsrück) 1675-1900; W. 
Verburg, Th. Webers: Die Einwohner der Stadt Merzig vor 1900; 
OFB Niederbexbach online raadpleegbaar.
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 Idem, 2014 nr. 191.
 Idem, 2014 nr. 192. OFB Bohnental; Der Bürgermeister und 
Schmied Hans Schlemmer (um 1480-1564) [boekaankondiging; 
fam. uit Zweibrücken en Althornbach]; online-atlas des Luxem-
burgischen Familiennamenatlas.
[http://infolux.uni.lu/familiennamen/lfa/].

Bentheimer Jahrbuch, Bd. 215, 2014. U. Körner: ‘Wir hier haben 
die Nase vom Kriege recht voll’. Das Tagebuch des Gefreiten H. 
Kamp aus Schüttorf im ersten Weltkrieg [Immink, Holtkamp, 
Sparmans, Spannman]; R. Hesser: Briefe eines Bentheimer 
Landwehrsoldaten [J. Hindriks, in het Nederlands; uit Zut-
phen en Vlaanderen; 1815]; H. Voort: ‘Einen guten Unterricht in 
den Elementar Schulen zu befördern’. Die ersten katholischen 
Volksschulen in der Grafschaft Bentheim [1827-1830]; idem: 
Die Hovesaat der Burg Bentheim [strijdvraag tussen landsheer 
en stadsbestuur, sleepte van 1627-1866]; H.-J. Schmidt: Ver-
sammlungsraum statt heiliger Stätte [ombouw kerken na de 
reformatie]; A. Scholz: Mahlen, sägen und handeln [Neuenhaus 
1914]; A. Rötterink: Vom landwirtschaftlichen Konsumverein zur 
modernen Dienstleistungsgenossenschaft [100 Jahre Raiffei-
sen-Waren Ringe-Wielen-Georgsdorf; Hesselink]; W. Hoon: 
Ein Gildehauser Kamin und seine Wandlung. Aus dem Haus 
Wieking ins Oldenzaaler Museum Het Palthehuis [Schrader, 
Berens]; G. Naber: Von einer kleinen Person der Zeitgeschichte 
[Hella Wert heim]; H. Lessing: Unerschrockener Georgsdorfer 
Gemeindevorsteher [Jann Jacobs]; G. Küpers: Ein Künstler mit 
vielen Facetten [der Maler Joachim Niepage]; Baukulturelles 
Erbe bewahren [Veldink, Veldmann].

Brandenburgisches Genealogisches Jahrbuch, Bd. 7, 2013. G.-
C. Treutler: Das Lehnschulzenwesen in Brandenburg - Teil der 
dörflichen Herrschaftsstruktur [niet-adellijken; begrippenuit-
leg Freischulze, Dienstschulze, Vasall, Vollbauer; Schlepzig, 
Kollin, von Arnim]; F. Engel: Die Reformation in Brück und ihre 
Rezeption [bij Wittenberg; Jonas, Pauli, von Taubenheim, Ur-
sinus, Schröter, Luther, Melanchton, Brück, Pfitzner]; M. Ro-
se-Schmidt: Die Funcks, drei Generationen Englischer Stuhl-
macher in Berlin 1769-1843 [Henckel, Herguth, Schultze, Pagge, 
Miede, Berger, Noack]; P. Brenck (†): Die Familie Brenck und 
ihre Beziehung zu den Japanfahrern Gärtner [Brenning, Bruns, 
Hempel, Pleßmann, Ammedick, Hellmann, Sämerau, Bücker]; 
L.Bachmann: Die Kosboths – die wechselhafte Geschichte 
einer Berliner Familie [Oppen, Borrmann, Gloger, Schultz, Hei-
se, Kers, Rennekandt, Hensecke, Agater, Scholl, Schnatter]; O. 
Wolter: Grabplatten in Lindenberg, Amt Groß Pankow [König, 
Ulrium, Hartmann, Bieren, Pflughaupt, Hamann, Schindler]; 
M. Senninger: Die Familien Rode, Riep, Märten und Hasenohr 
in Pritzwalk [illegale herbouw na brand; Malchow, Schwemer, 
Krause].
 Idem, Bd. 8, 2014. F. Engel: Die Reformation in Dobrilugk 
und Kirchhain [= Doberlug in de Niederlausitz, later Branden-
burg; von Landsberg, Krüger, Koswick, Ritter, Mönch, Rusch, 
Thieme, von Minckwitz, Schlick, Hirbnus, Tzscholle, von Gers-
dorf, Wermann]; G.C. Treutler: Ist das andern des Müllers Lust 

oder Last? [oneerlijke beroepen, net als koopman, ook in 
Saksen;Wanderpass; Sandreuter, Rolle, Wolf, Bähr, Blaurock, 
Gieloff, Negendank]; M. Rose- Schmidt: Die Funckes, drei Ge-
nerationen Englischer Stuhlmacher in Berlin 1769-1843 [ver-
volg; Ackermann, Feuerherdt, von Pirch, Trautmann, Putsch, 
Godewols, Gaertner]; K. friederich: Wie der Schulze Lüthy von 
Lüdersdorf sein Amt verlor [Hennig, Moser, Fedeler, Berner, 
Macher, Portner]; N. Seyer: Die Vorfahren und Familienge-
schichte des Berliner Diözesanbaurtes Carl Otto Kühn (1873-
1942) [Beckers, Schwartz, Meckel, Michelis, Schild, Müller]; C. 
Stern: Von der Schulzenfamilie Röhl in Dragebruch / Neumark 
und ihren Schulzenhöfen [Hänicke, Schroeder, Munk, Herforth, 
Schendel]; J. Clauder: Was vom Kloster übrigblieb. Heinrich 
Monch und der Besitz des Klosters Dobrilugk [1534; von Mer-
zkirchen, Tunkel, Rusch, von Pac’k

Brandenburgische Genealogische Nachrichten, jg. 8, 2013-4. 
B. Steinbrecher: Georgenthal - von der Kolonistensiedlung 
zum Ortsteil der Gemeinde Falkenhagen (Mark) [von Wülkow, 
von Hohendorff, Pehe, Schluricke, Hirsch, Henning, Rhein, Wil-
cke, Makut, Kallies, Haake]; R. Koch: Brandenburger 1945 in der 
Festung Küstrin, Teil 2 [lijst Hübner t/m Zintel]; I. Biermann-Vol-
ke: Die Verwandten in Australien [Kaegeler, Rinow, Buchholz, 
Zink, Kammann].

Computer Genealogie, jg. 28, 2013-4. Google Street View 
 scannt den Arlington Cemetery; K.-P. Wessel: Das Mitmach-In-

ternet; D. Paus: FaZiT Fa-
milienzusammenführung 
im Team; E. Heinje: Ge-
meinsam zum OFB- Kir-
chenbuch [in Oldenburg 
een tiental klaar, 45 in 
bewerking]; B. Erdmann: 
Aus dem Archivmagazin 
ins Internet [voorbeeld 
van Rommerskirchen]; J. 
Tontsch: Genealogie der 
Siebenbürger Sachsen. 
Entstehung einer Ge-
samt- Datenbank; Clouds 
für Genealogen; GED-
COM-Datenaustausch 

ohne Verluste; Standesamtsregister abschreiben!; J. Zedlitz: 
Das Daten-Eingabe-System (DES).
 Idem, jg. 29, 2014-1 Themanummer emigratie: Auswander-
ungen in alle Welt; N. Hansen: Briefe eines Auswanderers. Do-
minee in Viöl; naar Amerika; Rieck, Munn]; T. Fittkau: Deutsche 
in Australen [Hoffheiser, goudzoeker; Dietrich, Kissling]; K. Töp-
pe: Traumziel Brasilien [16 koloniën tussen 1823 en 1873; K. Wes-
ling: Passagierlisten als unersetzliche Quelle [fam. A. Einstein; 
Deutsches Einwandererhaus Bremerhaven]; K. Töppe: Spuren-
suche in Namibia [Zuid-Westafrika; maar 31 jaar Duits; National 
Archives in Windhoek]; D. Reuter: Gescheiterte Auswanderun-
gen [mislukkingen; o.a. uit Pfalzdorf; Hans, Wendeling, Fried-
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richs, Götz, Reis/Reuß, Rocker, Sendemer]; grafsteen Romka.
 Idem, jg. 29, 2014-2. F.R. Wollmershäuser: Genealogische 
Quellen für Oberschwaben; C. Schmider: Das Erzbischöfliche 
Archiv Freiburg; W. Seelentag: Genealogie in der Nordschweiz; 
D. Dubich: Was macht Ahnenforschung im Elsass besonders; P. 
Teuthorn: Familiendaten präsentieren auf Geneanet [ervarin-
gen]; R. Ell: Forscherkontakte über Generationen ermöglichen 
[digitale erfenissen]; Nachlässe aktiv einwerben! [vergelijkend 
onderzoek onder 33 verenigingen].

Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblätter, jg. 
39, 2013 nr. 150. Neue digitalisierte KB-Kopien aus der Batsch-

ka [Stara Moravica en 
Bajsa]; W.-M. Jaeger: 
125 Jahre Genealogie 
auf der Schwäbischen 
Alb [Thierer, Hofelich, 
Hößlin, Hering, Frey]; L. 
Falzboden: Karawuko-
wa - Herkunft der Gries-
baum in Dörlinbach ge-
funden [Witt, Ohnemus, 
Belt, Hofscheuer]; idem: 
Hodschag und Karawu-
kowa - Herkunft der Noll 
in Ebersweiler gefunden 
[Vetter, Lautenbach, 
Brenjung]; idem: Her-

kunft der Birli/Bürlin in Herten, Rheinfelden gefunden [Käser, 
Strüb lin, Steuble]; idem: Götti/Götty in Filipowa und Bresto-
watz [Götz, Ament, Kunle/Kundl].
 Idem, jg. 40, 2014 nr. 151-152. J. Bayer: Verwendung von 
Landkarten in familienkundlichen Werken und das Urheber-
recht [copyright]; W. Lux: Ursprung und Wege der Familie Lux 
- vom Totpunkt einer Ahnenforschung zum Fund der Urheimat 
[uit Irr hausen = Urhausen; Peltzer, Heinisch, Schwind, Witsch, 
Weinreich, Guster]; R. Schütt: Auswanderer aus Rheinstetten - 
Mörsch, Forchheim und Neuburgweiler - nach Ungarn [Ul-
czimer, Fausler, Schattmann, Feller, Hofinger, Leoff]; G. 
Hochstrasser: Genealogische Auswertung des steuerlichen 
Liquidatoriums von Újvár aus dem Jahhre 1856 [=Neuenburg 
an der Bega; 81 namen en bezittingen]; idem: Zur Identität der 
Anna Hochstrasser ‘aus Grabatz’ in den Familienbüchern Sankt 
Hubert und Heufeld [Hemmert, Staudt, Pritzius]; O. Thuro: Die 
Abstammung der Bulkeser Thuro(w).

Düsseldorfer Familienkunde, 2014-1. F. Kothes: Die abenteuer-
lichen Seefahrten des Adrian Kegeljahn - Auf der Suche nach 
den Spuren eines Vorfahren [VOC; Heesen, van den Bogaert, 
van den Broek, Rinkes/Reinckes gen. Muchs]; H. Kuth: Schatz- 
und Lagerbuch des Amtes Mettmann ab 1670-1700 [verv. Hon-
schaft Upschwarzbach]; H. Sebetzky: Düsseldorfer Klöster 
als Begräbnisstätten [verv. St. Lambertuskirche: Figener t/m 
Mauck hausen]; A. Strahl: Musik am Hofe des Herzogs und 
Pfalzgrafen [verv.: Trompeter: Schöpff/Scharpff, Schreiber, 

Schwartz barth, Schwerd 
/Schwedt]; idem: nieuwe 
CD’s met Düsseldorfer 
Trauregistern].
  Idem, 2014-2. verv. 
Kegeljan en Musiker 
[Trompetter: Widemann; 
Pauker: Horn, Stuttgart-
ner]; verv. Kirchen: St. 
Lambertus [Mehlems 
t/m Zimmers, o.a. Baron 
de Schilder]; verv. Mett-
mann [in Craumbach en 
Hasselbach]; Düsseldor-

fer Ganovin in Haarlem 1682 [Agniet Dircx /Moertie]; G.-A. Fül-
ling: Eine Urdenbacher Zeugenliste [uit Reichskammergericht 
van 1635; von Bürgell, 29 getuigen, o.a. Kaldenberg, Urhaus]; M. 
Degenhard: Hebregister Aldenrath/Allrath [uit 1672; Clauten, 
Marckgraff, Hermes].

Der Eisenbahner-Genealoge, jg. 41, Bd. 7, 2014 nr. 9. F. Denne: 
Das historische Testament [tips voor overdragen archief; ver-
deling; proefblad]; V. Grünenwald: Die Pfarrer, Bildhauer und 
Maler Dreißigmark und ihre Familie [uit Silezië; wapen; Heinze, 
Trott, Reiche, Theil, Panther, Kreutziger, Weiner]; J. Sauer: Der 
Hofschlosser Johann Christoph Wanser in Stuttgart [1777-1836; 
Schnapper, Walcker, Sauer]; M.G. Bernd: Overath uns seine 
Bergische Eisenbahn- Geschichte [spoorlijnbouw naar Keulen; 
Naaf, Rottländer, Heider]; Die Ehestiftungen des Kirchspiels 
Ilten [verv., 1578-1643; Warmbolt, Ahrbecker, Volger, Dreyer, 
Stichöver, Weber/Wever, Brandes, Haßberg].

Emsland - Jahrbuch, Bd. 60, 2014. L. Remling: Von der De-
mokratie zur Diktatur – Lingen 1932-1933 [Plesse, Eisen-
stein]; G. Holtkotten: Meppen und Lonne - zwei ‘Kolpingorte’ 
im Bistum Osnabrück [Mittweg, Schöningh. Ziegler, Gatzen]; 
B. Robben: ‘Lieber ein Kind verlieren als eine Kuh ...’ - Über ein 
sensibles Thema der regionalen Geschichte [Heuerlingswesen; 
Strothmann]; A. Eiynck: Der Baumeister Hans Lühn – ein Archi-
tekt des Norddeutschen Backsteinexpressionismus [Wagner, 
Ruck, Goldbach, Ostendorf]; S. Gross-Fengels, K. Zehner: Der 
Küstenkanal - Wasserweg mit Zukunft? [75 jaar oud]; G. Loh-
meier: Die Versöhnungskrippe des Kriegsgefangenen Michael 
Blois in der St. Jakobus-Kirche in Sögel; B. Müllner: Jochem Ha-
mann - mehr als der ‘Vater’ des Lingener Kasper [Jan Klaassen-
speler]; Th. Mönch-Tegeder: ... - Hintersinnige Gedanken über 
das emsländische Schützenfest; B. Albers: Migration und Kul-
tur – Zur aussiedlerzuwanderung und zu ihren Auswirkungen 
auf das kulturelle Leben im Emsland [Russlanddeutsche]; W. 
Manzke: ‘Auf den Spuren von Friduren’ – Historische Schätze 
am Straßenrand [in Freren; Pott, Holtmann].

Emsländische und Bentheimer Familienforschung, Bd. 23, 
2012. Index A-Z op zaken en personen Hefte 113-117.
  Idem, Bd. 24, 2013 nr. 121/122. Festgabe für Karl-Ludwig Gal-
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le zum 85. Geburtstag. 
Tr a d i t i o n - K o n f e s s i -
on-Ökumene. M. Koers: 
Ahnenliste der Familie 
Galle [Steinmeyer gen. 
Auf dem Winkel, Lüc-
king, Winkelmann, Leff-
halm, Lindenschmidt]; 
A. Eiynck, H-J. König: 
Baumeister oder Archi-
tekt? Zur Geschichte der 
Lingener Bauunterneh-
merfamilie Lühn [Wesse-
ling, Smits, Früke, Ruck]; 

L. Remling: Die Lehrkräfte an der Evangelischen Volksschule in 
Lingen in der Weimarer Zeit (1918-1933) [alf. lijst met biografi-
sche gegevens; R. Ripperda: Die Geschichte des Colonates Cor-
des-Lucas in Altenlingen [hofstede, sinds 1550, huismerk, lijst 
gebruikers/bewoners; Coorff (Korff), Hulst, Danckelmann, Jas-
ken, Wiggermann, Sicking, Stroot]; L. Engelhard: Eichsfelder im 
Emsland, in der Grafschaft Bentheim und in den Niederlanden 
[Arend, Rittmeier, Engelhardt, Hunold, Knobel, Nitsche, Holten 
uit Adorp NL, Werkman uit Bedum, Kellner, Vogel, Kaiser]; H. 
Lemmermann: Auswanderer aus dem Hümmling in Fort Way-
ne, Indiana [Voors, Burlager]; G. Plasger: Die Einnahmen zum 
Wiederaufbau des Turmes der Alten Kirche in Nordhorn in den 
Jahren 1747-1750: Woher kamen die zum Umbau erforderlichen 
Darlehen? [von Heiden uit Ootmarsum, zu Everloo, Rerink, van 
Almelo, Grijp, Boas, Kleine Schivink]; H. Voort: Mit Steuerfrei-
heit und priviligiertem Gerichtsstand: Adlig-freie Havezaten 
in der Grafschaft Bentheim; H. Schneider: Der Maire und Bür-
germeister Gerardus Hermannus Lagemann in Wietmarschen 
- seine Eltern und Nachkommen [Köninck, Bruns, Poll, Berling, 
Wolbeck, Haermann, Bollmer].
 Idem, Bd. 25, 2014 nr. 123. B. Wermes: 225 Jahre Siedlung 
Tuntel/Neuversen [boerderijen Plaatze 1-12, nu in Groß Fullen, 
met namen alle bewoners 18e-20e eeuw; Immeken, Grönniger, 
Kerberin gen. Heumann, Bolmer, Wilken, Kötting, Bonnarens, 
Rojer, Wennekers, Kampling, Veenker, Evken, Nagel, Sielker, 
Temmen, Lülf aus Holland, Leysdunk/Leisdonk uit Brabant, 
Brüning, Tieken]; H. Voort: Sophie Charlotte Wilhelmine van 
Rechteren: Eine Gräfin aus Overijssel in Veldhausen [veel 
adellijke immigraties in de 18e eeuw; testament uit 1788; van 
der Capellen, Engelberts, Havedinck, Cramerus, von Loon, van 
Nieuwenheim, Benink, Palthe, Lohmans, Iken in Denekamp]; 
K.-L. Galle: Ein brief aus dem Jahre 1845 von Chs. F. Weigandt 
aus Jackson/ Mississipi [beschrijving reis en verblijf; aan Dr. 
Zinkhan in Schlüchtern in Hessen, rond 1850]; Keine endgültige 
gewissheit [lot vermoorde Joodse Nederlanders: Salomons, uit 
Haaksbergen, van Coevorden uit Almelo, Steinburg, Frank, van 
der Reis, Süskind]; Genealogie in Papenburg; kroniek van het 
dorp Kalle; patroniemen uit IJsland/ Färöer.
 Idem, Bd. 25, 2014 nr. 124. H. Voort: Eine Heirat ohne guts-
herrlichen Konsens: Der Streit zwischen Colon Hermeling 
in Ohne und dem Vikar von Salzbergen [goede inleiding over 

de horigheid; in 1828 geen vrijkoop; v. Beveren, Kreymeyer, 
Steen, Ruhschulte, van Werde, Brameyer]; K.-L. Galle: U-Boot 
Kommandant Otto Eduard Weddigen 1882-1915 [ pionier van 
de onderzeebootoorlogen]; H.-J. Rosemann, J.-H. Boerrigter: 
Nachkommen von Arend Arnold Konjer [Oldekamp, Mager, 
Kleefman, Borggreve, Tien, Wolf]; Lingener Ganove in Haar-
lem [crimineel Lake uit Freren 1754]; L. Remling: Von Lingen 
nach Lebanon (USA) ... Auswanderers Karl Kobert [brieven; 
Gerling, Mueller, Ummethun, Koke, Nolte, Wiarda]; Briefver-
kehr zwischen der Grafschaft Bentheim und Amerika (1847-
1914); In Memoriam Otto Gründler; Th. Pertz: Vom Krieg hat 
Vater nie erzählt [oorlogsherinneringen F. Hölscher]; wapen 
von Morrien.

Familie und Geschichte (Sachsen-Thüringen), jg. 22, 2013-3, 
nr. 86. G. Reuter: Die Knauth-Hähnel-Familie und das Ritter-

gut Jahna-Goldhausen... 
vor 926 [Lamsbach, 
Kretzschmar, Barthel, 
Knauth, Lohse, Todtleb, 
Grellmann, Seifert]; C. 
Kirchner: Auswärtige 
Täuflingen zu Mühlhau-
sen St. Petri [lijsten per 
herkomstdorp 1609-
1802]; K. Brodersen: 
Nachtrag... E.C. Hesse... 
[Wachter]; idem: Mit-
teldeutsche in Ohrdruf 
1563-1605 (Teil 6 und 
Schluß) [lijsten per her-
komstdorp]; Th. Berger: 

Ein kleines Totenbuch aus Aschersleben [lijsten 1792-1804].
 Idem, 2013-4, nr. 87. K. Weidenbruch: Zum 100. Geburtstag 
von Dr. Horst Theodor Nerlich [genealoog; 6 gen. Nerrlich en 
Wolf]; L. Proelß: Das ewige ‘Denkmal’ für Bartholomeud Prölß 
[linnenhandelaar uit Zittau; Meyer, Junge, Schurich, betalings-
problemen in 1711: opgesloten met zijn vrouw]; K. Müller: Zu Her-
kunftsnamen im thüringischen Vogtland [lijsten uit o.a. Greiz en 
Zeulenroda: Bereiter t/m Wurzbacher]; L. Uslowa: Deutsche 
Spuren in Südosteuropa: Sasi, Franken und Latini in Bulgarien 
und auf dem Balkan [Sachsen e.a.; mijnbouwers; Altoman, Rudl, 
Toloje]; W. Reichertz: Sachsen in der Kaiserlichen Schutztruppe 
für Deutsch-Südwestafrika [lijst: von Abendroth t/m Heinert, 
o.a. Baumgärtel, Benthien, Bothe, Büttner, Daubenkopf, Dun-
zelt, Engler, Exner, Fahnert, von Fritsch, Geißler, von Gosen, 
Gottschalk, Grimm, Haensel, Hähle].
 Idem, jg. 23, 2014-1, nr. 88. B. Bendix: Das älteste Ev.-luth. 
Kirchenbuch von Söllichau (Dübener Heide)... 17. Jahrhundert 
[nu Bad Schmiedeberg; Bastian, Liebenberger, Buder, Mar-
schall, Drachau, Apitsch, Quandt,]; W. Reichertz: Sachsen in der 
Kaiserlichen Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika [verv., 
lijst Hampel–Zwinscher, soms met foto’s]; K. Müller: Die Mül-
ler-Namen [de 500 populairste samenstellingen].
 Idem, jg. 23, 2014-2, nr. 89. M. Vogel: Katastrophenjahre. 
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Eine familiengeschichtliche Betrachtung [18e-19e eeuw, uit 
Groß- und Kleinsaara; Kober, Praßt, Senfft von Pilsach, Wag-
ner, Ellrich, Sperber, Mohr, Jacobi, Puy]; K. Müller: Satznamen 
aus Texten des Greizer Reußenlandes des 17. Jahrhunderts [sa-
mengestelde namen; Eisenbeiss t/m Wieduwilt]; B. Bendix: Das 
älteste Ev.-lutherische Kirchenbuch von Söllichau [verv.: Bas-
tian, Burckert, Grampe, Hintersdorff, Jentzsch, Körner, Quandt, 
Schenckenberger, Trebeljahr, Voigt, Winckler].

Familienkunde in und um Osnabrück (FOS) 2014 nr. 51. W. Koch-
inke: Thor Becke/Thorbecke [vanaf 1605 in Borgholzhausen; 
Schmend]; W. Hofmeister: Wie archiviere ich die gesammelten 
Ergebnisse meiner Familienforschung?; Kwst. Brockmeyer 
[verv.; Schefer, Trentmann, Tiemeyer, Meyer zu Sierhausen, 
Osterfense, Feldmann, Fenger, Woltman, Voltermann, Seper 
=Schmedt]; reünie Pagenstecher; Von Stockum über Süd-Afri-
ka nach Sachsen; oorlogsdagboek Paula Langemeyer 1915].
 Idem, 2014 nr. 52. J. Behrendt, B. Dieckmann: Familie Wie-
mann aus Bramsche [Eckelmann]; Tagebuchaufzeichnungen 
von Paula Langemeyer [verv.; W.O. I; Weskamp]; Schöffenge-
richt 1853 [Wolf, Ortland]; Steckbrief F. Bruns, alias Schande, 
Schanderjunge of Imken Franz uit Harpendorf, met signale-
ment].
 Idem, 2014 nr. 53. G. Amelingmeyer: Vorfahrenliste W.K. 
Heisenberg (Teil I) [zu Eulenburg, von Weizsäcker, Wecklein, 
Unnewehr, Dahmann, Spiel, Lenzer, Petri]; Nähmaschinen Tie-
mann besteht seit 100 Jahren; Elfriede Bohlen feiert ihren 100. 
Geburts tag; A. Prenzler, Kupferschläger seit 1719; verv. Tage-
buch Paula Langemeyer III; Bremer Passagierlisten 1920-1939 
[lijst: Deden - Glasmeyer]; wegloper: Ackerknecht Bernard Fel-
ling 1858.

Familienkunde Niedersachsen, 2014. W. Rake: Die Familien 
und Einwohner des ev.-luth. Kirchspiels Hohenhameln 1642-
1900 [met Bekum, Ohlum en Rötzum; bijna 6000 gezinnen van 
A-Z, met data, beroepen, kinderen; bijv. Abmeier, Bakhaus, 
Bode, Bültemann, Deierling, Kaune, Oberg, Rühmann, Walkling, 
zum Berge; index dominees, personen, plaatsen, beroepen en 
doodsoorzaken: vooral tering, borstziekte, longen, waterzucht 
en kraambed].

Familienkundliches Jahrbuch Schleswig-Holstein, jg. 52, 2013. 
65 Jahre Schleswig-Holsteinische Familienforschung. Die Ge-
schichte des Vereins. [Die Sipppe der Nordmark; Rendtorff, 
Sibeth, Kümmel, Memmert]; A. Panten: Die Grundbesitzer in 
der Wiedingharde 1695 [naamlijsten per dorp: Hungerbarch, 
Aventhoff t/m Toftum]; C. Lehmann: Auswärtige im Traubuch 
der Kirchgemeinde Burg auf Fehmarn 1763-1800 [naamlijsten 
Altendorf t/m Wolters]; W.G.C. Smidt: Die Familie Kühl-Kuehl-
Kuhl aus Stakendorf [naar Rusland, Amerika en de Oriënt; Stol-
tenberg, Henning, Lange, Plath, Hirsch, Jordan, von Wegern, 
Nothman, Walden]; U. Bollmann: Der 38. Nordelbischer Gene-
alogentag in Rickling; M. v. Xylander: ‘Es war so voll, da passte 
keine Erbse mehr auf den Boden’, Flüchtlinge in Schleswig-Hol-
stein 1945-1949; index.

Die Funzel (Bergisch Land), 2013 nr. 87. Schenking Pohlmann; 
H.-F. Kartenbender: Über den Gewinn neuer Quellen durch 
Veröffentlichungen [Schweitzer].
 Idem, 2014 nr. 88. Die Wuppertaler Standesämter [met 
geannexeerde gemeenten]; H.-F. Kartenbender: Die Erbschaft 
der Bretzenheimer Mühlenfamilie Krieger [Weyer, ook in Zahl-
bach].

Genealogie. Deutsche Zeitschrift für Familienkunde, Bd. 31, 
jg. 62, 2013-4. Vervolg statistieken. G.-P. Fehlert: Hieronymus 

[verv.]; W. Schiller: 7200 
Ahnen, aber nur 3800 
Vorfahren bis zur 14. ge-
neration - ein Beispiel 
zum Ahnenschwund [ex-
treem kwartierverlies; 
Viehweger, Lohmann, 
Günther, Rothe, Helbig, 
Türck, Opitz, Fröhlich, 
Mehlhorn]; H.-C. Sarnig-
hausen: 25. Amtsjuris-
ten von 1683 bis 1866 in 
Neustadt am Rübenge-
birge [verv.; Voigt, Spren-
gel, Meyer, Kücken, Tiling, 
Strube, Isenbart, Schrö-

der, v.d. Horst, v. Wüllen, Baring, Dreppenstedt, v. Graevemeyer, 
Wiesen, Hornbostel, Compe, Ostermeyer, Bansen, Rabe, Dieck-
mann, v. Stietencron, v. Hartmann, von Lehsten, Kannengießer, 
v. Meltzing, v.d. Bussche, v. Meding, v. Kielmansegg, v. Hinüber]. 
 Idem, jg. 63, 2014-1. J. Wagner: ‘Haben Sie doch nichts an-
ders denn Erbfeuer’. Wirtschaftliches zu Dr. Martin Luthers 
Verwandschaft [kopermijnen in Mansfeld; Luder, Fürer, Drach-
stedt, Gutkese, Lindemann, Mackenrod, Polner, Stelwagen]; 
J. Udolph: Onomastik als ‘Hilfswissenschaft’ der Genealogie 
– Das Leipziger Zentrum für Namenforschung; M. Dreiss: 
Stammen wir alle von Karl dem Großen ab? [ja]; M. Detemple: 
Stammen die saarländischen Elgass von Karl dem Großen ab? 
[von Hillesheim, Wiltheim, von Kesselstadt x von Kaldenborn, 
von Hohenfels, v. Kyrburg]; M. Dreiss: Was kommt noch vor 
Karl dem Großen?- Ahnenbrücken in die Antike (DFA 154) [de 
farao’s].
 Idem, jg. 63, 2014-2. J. Udolph: Familiennamen aus sprach-
wissenschaftlicher -und genealogischer- Sicht. Wege zur 
Deutung [Querhammer, Westphal, Rexrodt, Gauweiler, Würrie-
hausen, Bulgrin]; H.-C. Sarnighausen: Braunschweig-Lünebur-
gische und kurhannoversche Amtsjuristen ... 1637-1859 in Harp-
stedt bei Wildeshausen [verv.; Redecker, Tiling, Bruns, Leveke, 
v. Ramdohr, Heinsius, Schnackenburg, Cörtner, Hintze, Pezold, 
Balck, v. Könemann, Kritter, Brauns, Dahme, Kohlstedt].

Der Grafschafter [Bentheim]; 2013. Ein Wappenstein in Veld-
hausen und seine Zuordnung [van Rechteren, v. Haersolte]; 
Traktatbauern – Hof Bonte im Brandlechter Haar; Ein Netzwerk 
um 1600: Die Suche nach einem Orgelbauer für Gildehaus; 
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Der Neuenhauser Schützenverein; Willkommen im Otto-Pan-
kok-Museum in Gildehaus; Nijnhuis – Neuenhaus; Raiffeisen;.
Mit dem Rad zu ‘Eis-Gertin’ [Langlott]; ‘Im Moor hinter dem 
Monde’, die Lager im Emsland; Schlikker-Haus in Schüttorf; 
Raubmord 1923 [Nederlandse Jacob Braam Ruben]; Bahnhof 
Laarwald; Heimatverein Löhne; Noch einmal gegen Napoleon 
[Kings German Artillery /KGL-reenactors].

Der Herold, jg. 56, 2013-4. In memoriam Dr. Lorenz Beck (1969-
2013); R. Geike: Numismatik im Kulturbund der DDR; R. Hilde-
brand: ‘Dieses Bild erregte allergrößtes Aufsehen’ [Johannes 
Müller (1801-1858), anatoom en physioloog]; Kommunale Wap-
penschau; 125 Jahre Heraldischer Verein “Zum Kleeblatt”.

Hessische Ahnenlisten, Bd. 5, 2014-7. W. Vollmar: Ahnenliste 
Vollmar-Noll aus Neukirchen, jetzt Haunetal [14 gen.; Wöhler, 
Ranzow, Bayer, Schmitz, Nophud, Göller, Schön, etc.]; idem: 
AL Ranzow-Wille aus Rinteln [13 gen.; Brandt, Vahrenkamp, v. 
Brock enburg, v. Hoym, v. Qualen, Blome]; G. G. Eichbaum: Die 
AL der Anna Clara von Butlar, geb. Hund [(1630-1670), 5 gen.; 
Schachten, v. Trümbach, v. Dörnberg, v. Kerstingerode].

Hessische Familienkunde, Bd. 36, 2013-3. R. Bremser: Dietrich 
Brömser von Rüdesheim und die Anfänge der bürgerlichen 

Bremser-Familienge-
schichte in Rheingau 
und Taunus [(1393) 1485-
1669; Johan Bremser, or-
gelbouwer in Mechelen in 
Holland; von Geißbusch, 
Boos von Waldeck, 
Wiederholt, Strut, von 
Ingelheim, von Vollrads, 
Mosbach von Lindenfels, 
v.d. Leyen, von Hagen, 
von Reifenberg]; G. Wie-
chert: Das Phantom vom 
Rheingau - war Carlos 
Kleiber Gietz wirklich 
der Neffe des nach Ar-

gentinien ausgewanderten Wendelin Gietz? [Höffel, Rihm, 
Schneider, Brusgens, Trockenbrod, Krayer, Gindra, Jeckeln]; J. 
Kaldenbach: Kleine und große hessische Ganoven in Holland 
[Reichwein, Weys]; Abschied O.-A. Scriba.
 Idem, 2013-4. E. Preuschhof: Jüdische Familien in Hom-
berg (Efze) im 19. und 20. Jahrhundert [historische bewijzen; 
kwartierstaten Baum, Frenkel, Katz, Goldschmidt, Grund-
mann, Heilbronn, Höxter, Kann, Moses, Lotheim, Saul, Vogel]; 
R. Bremser: Dietrich Brömser von Rüdesheim und die Anfänge 
der bürgerlichen Bremser-Familiengeschichte in Rheingau und 
Taunus [verv.; Vetz, Eckel, Weltert, Seybel, Wießenborn, Grieb, 
Hartmann, Süßmann, Göddert, Bausch]; F. van Oostvoorn: Die 
Biografie von Anna Catharina Huth, einer deutsche Immigran-
tin, 1726 nach Amsterdam eingewandert [verv.; Hoet, Loobeek]; 
Kleine Mitteilungen [Büchner t/m Wallmann].

 Idem, Bd. 37, 2014-1. R. Grimm: Heiraten im ersten katho-
lischen Kirchenbuch von Harheim (heute Frankfurt am Main) 
1663-1746 [chronologische lijst, o.a Biersack, Corneli]; A. Die-
trich: Die alten Kostheimer Familien (II). Die familien Herbst 
[Homburger, Kombrich, Hellwig, Haintz, Rönsch, Lustenberger, 
Bädersbach]; A. Stephan: Herkunft des Odenwalder Hirten Se-
bastian Zechowitz geklärt [OFB Vielbrunn und Seckmauer].
 Idem, 2014-2. C. Regner: Die Büdesheimer ‘Müller-Dynas-
tien’ vom 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts anhand von KB 
[met schema’s; Ehrhard, Brunn, Zimmerschmitt, Kaul, Hösch, 
Hees, Krieger, Metz]; A. Stephan: Die Hirtenfamilie Ehescheid 
im Odenwald [7 gen., 1600-1838; Emig, Breunig, Schwinn, Frei-
eisen]; O. Schumann: Die Nachkommen des Löser Elieser Si-
mon aus Egelsbach [9 gen., 1735-2000; Sontheimer, Heß, Wert-
heimer, Wollenberger].

Jahrbuch für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlan-
des, jg. 63, 2014. M. Nieden: Reformation als Bürgerbewegung. 
Aspekte autonomer Kirchenreformen am Beispiel der Stadt 
Essen [vanaf 1543; Weißmann, Saldenberg]; U. Küppers-Braun: 
Essener Fürstäbtissinnen und Stiftsdamen im Zeitalter der 
Konfessionalisierung [vanaf 9e eeuw; von Beichlingen, von 
Montfort-Rothenfels, von Tecklenburg, von Spiegelberg, von 
Diepholz, von Manderscheid, von Bergh-’s Heerenberg, von 
Spaur, Flavon und Valer, von Sayn, von Eberstein]; J. Conrad: 
‘und lassen unterdessen den Pfarrer in den Kirchen singen und 
schreyen...’ Erwachen und Untergang der Gemeinde Überherrn 
nahe der lothringischen Grenze [Reichermuth, Weber, Hol-
ler, Reichardi]; Th. Richter: Die Konsistorialenlisten der ‘sich 
in Vaals versammelnden wallonischen Herde’ – Ein Quellen-
fund aus dem Archiv der wallonisch-reformierten Gemeinden 
Aachen-Burtscheid-Vaals [classis Maastricht; naamlijst 1669-
1797: Boot, Leyendecker, Constant ou Kostelijk, Farjon, Japin, 
Schmitz, de Campdonerc, Roques, Guerin]; D. Grütjen: Die 
‘irdische Verlaßenschaft’ des reformierten Predigers in Mül-
heim am Rhein, Ludwig Wilhelm Lepper (1699-1776) [boedel-
verkoop; Maraux]; W. Schmid: Wie fromm waren die Winninger 
im 19. Jahrhundert? Eine evangelische Enklave im Kulturkampf 
[vanaf 1575; Schöler, Teveny, Stöck]; C. Neddens: Die erste 
selbständige lutherische Gemeinde im Westen Deutschlands 
und ihre Fernwirkung in die Schweiz (1845-1859) [Locher, Os-
ter, Ziegler, Groß, Wermelskirch, Brunn, Rudel, Eichhorn]; G. 
Hepke: Römische Backsteinkunst und -technik. Die Konstan-
tin-Basilika [1700 jaar oud; in Trier]; D.M. Friz: Christliche Feste 
im Hause Krupp zu Lebzeiten von Bertha Krupp (1886-1957) 
[von Ende, Gershagen]; B. Rahn: Friedrich Avemarie – Porträt 
eines deutsch -nationalen Lehrers zwischen Pietismus und 
Nationalsozialismus [fout geweest?]; H.W. Goll: Vom Mitglied 
der bekennenden Kirche zum italienischen Partisanen. Zum 
Lebensweg des thüringisch- rheinischen Pfarrers Werner Goll 
[1911-2003; anti- Nazi]; S. Bitter: Politischer Gottesdienst. Eine 
erinnerung an Pfarrer D. Wolfgang Scherffig [1913-2007]; D. 
Owetschkin: Konfession oder Ehe? Die Haltung der evangeli-
schen Kirche zu gemischtkonfessionellen Eheschließungen in 
der Nachkriegszeit [houdingsverandering; 2e Vaticaans Con-



Gens Nostra 2015 - jaargang 70 nummer 3  –  137 

cilie]; G. Franz: Die evangelischen Kirchenordnungen des 16. 
Jahrhunderts [verv.; Hessen; Ysenburg/Isenburg bleef r.k.]; H.-P. 
Eberlein: Reformation und Kirchentum – Aktualität und Gren-
zen der Benderschen Lutherrede 1883.

Königsberger Bürgerbrief, 2014 nr. 83. K. Plorin: Die bewegte 
Geschichte der Steindammer Kirche [Möller]; L. Grimoni: Der 
Architekt Robert Liebenthal (1884-1961); Die Kämpfe in Ost-
preußen 1914/1915 [en] bei Tannenberg und in Masurien [von 
Hindenburg, Ludendorff]; Der Zweite Weltkrieg; ‘Deutsche 
Auskunftei 1930’ [alf. Lijst: Askanazy-Weiß]; K. Weigelt: Vor 350 
Jahren: Preußen wird souverän; U. Neumärkerl: Schloß Grün-
hoff in Ostpreußen – Sitz des alten Bülow; W. Reske: Walter 
Schwinkowski, ein Königsberger am Dresdner Münzkabinett 
[1884-1938]; D.J. Weder: Marinesko am Gartentor. Das janus-
köpfige Kaliningrad – 2013; Die Konfirmationsuhr von Bistrick.

Mitteilungen Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Ge-
schichte, 2014 nr. 86. Theodor Möller – Fotograf einer vergan-
genen Welt; Der Wiener Frieden 1864 als deutsches, europäi-
sches und globales Ereignis [Duits-Deense oorlog].

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familie-
nkunde, 2013. Festschrift 100 Jahre WGfF 1913-2013 [historie, 
bestuursleden, aktiviteiten, afdelingen: Aachen, Bergisch-Land, 
Bonn, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Köln, Krefeld, Mittelrhein, Mön-
chengladbach, Nahe-Rhein- Hunsrück, Oberberg-Mark en Trier].
 Idem, jg. 102, 2014-6. H.-U. Osmann: “Dem Gute als einn 
rechtschaffender Haus- und Landwirth vorstehen”. Die Familie 
Springob auf dem gleichnamigen Hofsgut in Essen-Überruhr 
[Butenborg, Varenholt, Bulck gen. Krümpken, von der Ennepe, 
Prieme, Schürmann, Krawinkel, Lehmann, Deimelsberg, Hinsel-
mann, Uhle]; J. Kaldenbach: Die Vereinigte Ostindische Com-
pagnie 1633-1798 mit 680 Düsseldorfern [alf. naamlijst Adam 
t/m Herff]; W. Nolten: Die deutsche Gemeinde Rimburg 1794-
1817 [thans NL, aan de grens bij Herzogenrath; Peusens, Kes-
sels, Corneli, Ubaghs, Savelsberg]; K. Peschke: Von Baesweiler 
nach Russland: Arbeitsmigranten 1931 [naamlijst Berger t/m 
Wick, o.a. Böhm, Ritter, Schwarz, Teubert].

Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thürin-
gen, jg. 24, 2014 nr. 104. Lijst/contactdienst 320 leden; index op 
personen en plaatsen en beroepen.
 Idem, 2014 nr. 105. Jubiläumsausgabe 30 jaar. P.-J. Klippstein: 
Heroldishausen und das Kloster Kaufungen in Hessen [vanaf 
1017, keizerin Kunigunde; tijnsrekeningen 1548-167; Glipstein, 
Trenckelbach, Künemund, Hartung, Sommen, Olschleger, Wilt-
acker, Demut, Probst]; O. Hagner: Jäger und Forstbedienstete 
in den Trauregistern von Roben (1591-1857) [Schlagk, Mende, 
Langenberg, Braut, Walther, Dietrich, Deumer, Sell]; idem: Sol-
daten und Militärangehörige ... Roben [Zaulich, Hansel, Gundler, 
Appenfelder, Schumann, Heiner, Mehser]; J. Fiedler: Als Feuer-
wächter auf dem “neuen Thor Thurm”- Neutorturm in Arnstadt 
[Gülle, Kühr, Metzold, Rausch]; W.G.C. Schmidt: Die Prarrer- und 
Gelehrtenfamilie Brömel(ius) aus Stadtilm [Herr, Moring, Eber-

hardt, Köppel, Olearius, 
Rhetius]; K.-H. Schlegel: 
Die Schleifreisener Dorf-
rechnung von 1688; E.J. 
Seidel: Eine 200-jähri-
ge Familienchronik als 
Genealogische Quelle. 
Die Familie Bianchi aus 
Brienno am Comer See in 
Thüringen 1707-1910 [han-
delaren in Gera, Saalfeld 
en Rudolstadt; Brentano, 
Caminada, Tizzerri, Cami-
nada, Pernici, Calderari, 

Comitti, Sala, Tarone,]; A. Zahn: Historische Grenzverläufe in 
Jenas heutigem Stadtgebiet [Hundertmark, Kramer, Schorcht, 
Trunitz]; J. Cämmerer: Geschichte der Müllerfamilie Cämmerer 
[Böttger, Prager, Stock, Pfeiffer]; Chr. Kirchner: Seelenregis-
ter der Kirchengemeinde Stutzhaus-Schwarzwald um 1765 
[volledige naamlijst]; B. Hoff mann: Das Großenlupnitzer See-
lenregister vom April 1768 [Hartung, Zickler, Schick, Wiener, 
Hübschmann, Stegmann]; K. Kreuch: Die Auswandererlisten 
im Handelsbuch von Wechmar [Hopf, Braun, Wolfram, Zahn]; 
H. Ulle: Familienwappen in Thüringer Kommunalwappen [von 
Wechmar, von Rüdigersdorf, von Kurland, von Linsingen, von 
Berlepsch]; G. Braasch: Wege und Kreuzwege reformatori-
scher Zeitgenossen – Thomas Müntzer [1525; von Gehofen]. 
Met index!

Mitteilungsblatt der Gesellschaft für Friedrichstädter Stadt-
geschichte, 2014 nr. 87. H. Kähler-Timm: Antike Götter in Fried-
richstadt?; R. Kelm: Die ‘Mohren’ der Friedrichstädter Schütz-
engilde von 1690 [Turkse kleding]; idem: Das Inventarbuch der 
Friedrichstädter Schützengilde von 1871 [v.d. Heyde]; J. Norden: 
Der große Garten in historischen Stadtplänen [Armenverordnung 
von 1736; schetsen]; K. Michelson: Die vergessenen Zinngießer 
[Holtmann, Stüve, Grünewald, Hauberg, Peters, du Ferrang].

Mosaik. 2014-1. J.-W. Euwens: Die Belagerung von Schenken-
schanz 1635/1636 und der Rhein als ‘Lebensader’. Anmerkun-

gen zur geschichte kle-
vischer Familien in de 
Gouden Eeuw [Dahmen, 
van de Wiell, Eu(w)ens, 
von Horn, Croes, Corwin-
kel, Verhorst/Verforst, 
Hoffsteij, de Wael]; R. 
Teslau: Familie Wichert 
aus Ostpreußen [uit 
Brausberg, 1540-1975; 
Raben, Rosenwaldt, Rau-
tenberg, Reski, Maalyss, 
Marquardt]; W. Peters: 
Wirbel um eine Sterbeur-
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kunde [foutieve akte uit Kranenburg in 1807; Daams, Jansen, 
Beijers, Kersten, Nillessen, Verheijen]; J. Landgrebe: Nachfah-
ren Gerhard Luib (Teil 13) [Willemsen, Seegers, Ayrus, van Mer-
wyk, Raadts, Lensing, Disch, Remy, Holland, Varlet, Deymann].
 Idem, 2014-2. S. Schulz: Alphons J. van der Grinten (1852-
1921). Auf den Spuren seines Lebens [exm. van Krügten]; J. Kal-
denbach: Neue niederrheinische Funde in Holland; J. Rutten: 
Familie Engelskirchen [uit Birten, 7 gen., 1661-1954].

Pfälzich-Rheinische Familienkunde, Bd. 17, jg. 62, 2013-11. U. 
Burkhart: Johann Adam Pollich (1741-1780) [Bettinger, Spiel-

mann]; C. en P. Miebach: 
Die Ausfauteiakte des 
Kilian Sepp [transcriptie 
huwelijkse voorwaarden 
bij de voogd; Hollerieth, 
Stentz, Schnitt, Roth, 
Neumann, Hollried]; T. 
Schrecker: Die Fischerfa-
milie Cronebel [uit 
Worms; Hüfft, Magnus, 
Schüler, Brodt, Henrich, 
Frick, Fehlinger]; H.-H. 
Görtz: Bürger- und Ein-
wohneraufnahmen im 
Frankenthaler Ratspro-
tokoll 1664-1667 [lijsten; 

veel Franstaligen; van Judner t/m Stubinger, o.a. M. Bourgoij, 
van Rubaij beij Lisle in Vlaanderen]; M. Kraus: Zu neuen Ufern. 
Die Familie Kraus in Enkenbach und in Amerika [Hemmer, 
Braun, Schmitt, Wildanger, Kafitz]; B. Kukatzki: Pfälzische Ju-
den in Namensänderungsprotokollen des Départements Bas-
Rhin [Klein, Durckheim, Schrayen, Bahr, Levi, Strauss].
 Idem, Bd. 18, jg. 63, 2014, nr. 1. A. Schwarz: Ein Erblehen für 
Bürger aus Germersheim im 15. und 16. Jahrhundert. Zu den 
Familien Bitscher, Meder, Olber, Lemlin und Zink [vanaf 1445; 
Strecker, Ölblatt, von Hördt, Kern, Dams, Lustrier]; U. Keppel: 
Rosenkrieg anno dazumal [Kauther, Wihsing, Baumgartner, 
Wüst]; OFB Karlsruhe-Durlach 1688-1761; B. Kukatzki: Grab-
male, Epithaphe und Kenotapie (3) [Amling, Popp, Wiedemann, 
Huber, Friess]; H.-H. Görtz: Schweizer im Neustädter Ratspro-
tokoll 1657-1667 [Äugster, Käppelin, Maurer, Würtz, Lehman, 
Reinbacher, Haberstock, Pferrer]; Familienbilder (17) [von Pfuhl 
x Gümpel]; J.T. Humphrey: Pfälzer unter den Opfern eines India-
nerüberfalls in der Wildnis Pennsylvaniens im Jahre 1755 [Huth, 
Weinland-Boemper (geb. Suriname), Heiss, Serfass, Hoffman, 
Höth x Kirschgarten}; J. Kaldenbach: M.M. Strauseen [uit Spey-
er, veroordeeld in Haarlem 1786]. 

Roland, Bd. 20, 2011. Jubileumnummer 50 Jahre Roland zu Dort-
mund 1961-2011. R. Koneckis-Bienas: Das königliche Schwert 
‘Ekkisax’, das Gefolgsschwert ‘Nagelring’ und die Merowinger... 
[beschrijving, fabricage-aanwijzingen]; K. Dohl: Die Lehrerfami-
lie Dohl [uit Niederfischbach e.o.; Baum/Boom, Busenbecker, 
Linder, Rademacher, Hiddemann, Lenz gen. Seepe, Bloedom, 

von Bodelschwingh]; Ch. Barrenburgge: Heiratsurkunden des 
Standesamts der Mairie Dortmund 1810-1814 [toen 10.000 in-
woners, met getuigen; Huckarde, Dorstfeld, Griep gen. Peters-
mann, Möller gen. Mentler, Schroer, Rensman, Degener] W. 
Groetelaer: Familiengeschichte Niedermowe aus Vlotho/Ex-
ter rund um das Testament der Friederike Steinmann aus 1881 
[Wolff, Hölscher, Stein, Wilkening, Boeke, Brüning, Schmieding, 
Heidemann, Pluemer, Vossiek]; Ch. Loefke: 50 Jahre Roland zu 
Dortmiund [lijsten bestuurders, artikelen, auteurs, enz.].

Rundbrief Familienkunde Niedersachsen, 2014-1. W. Haber-
malz: Erich II. und die Hexenverfolgungen im Calenberger Land 
[1568; Lange, Knigge, Spee, Walckeling, Bissendorf].

Rundbrief. Verein für Fam. und Wappenkunde in Württemberg 
und Baden e.V., 2013, nr. 21. W. Caesar: Württemberg im Glanz 
der russischen Zaren – aus genealogischer Sicht; idem: Anton 
Praetorius + 1613 [=Schultze; heksenprocessen].
 Idem, 2014, nr. 22. Naam Schaubeck/Schauwecker.
 Idem, 2014 nr. 23. Archion - evangelische Kirchenbücher 
geh en online [betaalsite]; index Familienregister Stuttgart 
1808-1875 www.archiv.elk-wue.de >Kirchenbuchdatenbank 
>Index.

Rundschreiben Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen 
und Waldeck, e.V., 2014 nr. 195.
 Idem, 2014 nr. 196. 

Sächsische Heimatblätter, jg. 59, 2013-4. P. Plaßmeyer: Der 
Mathematisch-Physikalische Salon im Dresdener Zwinger; 
H. Marx: Die jährlichen Ausstellungen der Kunstakademie in 
Dresden [Bause, Dietrich, Oeser, Graf, Schenau, Exner, Stölzel, 
Boëtius]; G.-H. Vogel: ‘Vielleicht ist man nicht unberechtigt, Ge-
orgi in mancher Hinsicht mit Philipp Otto Runge in Hamburg zu 
vergleichen’ TeiI 2 [verv., Kees, Perthes, Lampe]; In memoriam 
Karl Czok 1926-2013; F. Hönsch: Hermann Eugen Müller ein 
kaum bekannter Wegbereiter der staatlichen Braunkohlen- 
und Energiewirtschaft in Sachsen [Just, Fischer, Wöhrle]; C. 
Kaißer: 175 Jahre Dampflokomotive Saxonia [Schubert, Scheu-
ner]; R.G. Richter: Kachelöfen im alten Sachsen [tegelkachels; 
Koller, Tornhofer]; B. Böhm: 100 Jahre Heilstätte Bad Gottleuba 
[Bartels, Eckard]; Luxus auf 4 Rädern [150 Jahre Gläser Karros-
serien Dresden].
 Idem, jg. 60, 2014-1. M. Flügge: Dresdener Kunstakademie 
... 250. Jahrestag; H. Marx: Die jährlichen Ausstellungen der 
Kunst akademie in Dresden (2) ... unter der Generaldirektion des 
Grafen Camillo Marcolini von 1780-1801 [von Hagedorn, Zeisig 
gen. Schenau, Graff, Schulze, Acier, Stölzel, Seydelmann, Casa-
nova]; G.-H. Vogel: Friedrich Traugott Georgi als produktivster 
Porträtist Leipzigs ... [portretten van: Fischer, Ritter-Schirmer, 
Pohl-Dähne, Tucher-Rieter, Schlüssel, Kupfer, Kees, Tauch-
nitz]; Index 2013; R. Thomas: Kriegskinder - Selbsterlebtes im 
Frühjahr 1945; C. Adam: Ein Zeitzeuge erinnert sich – Kindheit 
im Zweiten Weltkrieg; F. Hönsch: Die AG Sächsische Werke und 
ihr Generaldirektor Hermann Müller [verv.: Reinhold, Heldt].
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 Idem, jg. 60, 2014-2. S. Schellenberger, D. Welich: Eine 
STARKE FRAUENgeschichte. 500 Jahre Reformation [tentoon-
stelling]; H. Marx: Die jährlichen Kunstausstellungen der Kunst-
akademie zu Dresden (3) [1801-1815; Pochmann, Canale, Vogel 
von Vogelstein, Repnin]; idem: Das Porträt des Johann Gottlob 
von Quandt [1750-1818; Hartmann]; F. Luft: Die geschichte der 
ersten sächsischen Kattundruck-Manufaktur in Plauen [1754; 
Neuhofer, Oehme, Neumeister, Facilides, Gössel]; I. Grosse 
u.a.: Wilhelm Michael Schaffrath (1814-1893) ein sächsischer 
Rechtsanwalt, Politiker und Demokrat des 19. Jahrhunderts 
[Hille, Krombholz, Bauer]; G.-H. Vogel: Friedrich Traugott Georgi 
als Maler von Landschaften und Genrebildern (4) [verv. en slot].

Spurensuche, 2013-2. Themanummer over het dorp Schale. 
Landwirtschaft in früherer Zeit [geschiedenis, oorsprong van 

de naam, landbouw in 
de Middeleeuwen]; R. 
Dry: Das Heuerlingswe-
sen [uitleg]; Brautleute 
aus Schale in Bippen 
[Kopmans, Schröers, 
Rammelkamp, Brass 
geb. Paus, Landmeyer, 
Kandelhart, Schlatthaus, 
Brömmelkamp, Rütereg-
gert, Wriggen, Delheid 
geb. Brümmer, Lömker, 
Gövert geb. Kurk]; H. 
Gosmann: Nach Holland 
gegangen - in Holland ge-
blieben [Balmann, Dan-

nebroek, Dohe, Ei ckelmann, Eitermann, Pool, Elfring, Lassche, 
Fischer, Freie, Gerleman, Grunings, Tebbenkamp, Hage, Hes-
selmeijer, Hold, Huël, Huhl, Husmann, Kuhl, Lipfort, Maarschall, 
Kreeft, Meier, Möller, Dresselhausen, Raaming, Speller, Spie-
geler, Staar, Mass, van der Ahe, Wenker, Weekamp, Wiemers-
lage, Dieckman, Wineke, Peschar]; R. Dry: Von Sommersdorf 
nach Schale - Geschichte einer Einwanderung [uit de Ucker-
mark; Lubahn, Hargt, Richert, Straßburg, Rieck, Ramin]; idem: 
Schaler in Ortsfamilienbüchern [in Gildehaus, Ohne, Nordhorn, 
Lingen, Baccum, Neuenhaus, Veldhausen, Messingen, Uelsen, 
Bad Orb, Bramsche, en in adresboek Kreis Tecklenburg 1905 
A-Z]; Schwar ze Schafe. Gerede über eine wilde Ehe [Vögeding, 
Butke, Panhorst, Voß, Giesecke].
 Idem, 2014-1. Orts- und Familiengeschichten aus Lotte 
[historie]; B. Petersen: Spannende Spurensuche nach mei-
nen Vorfahren auf dem Gofeld [Freibriefe; Bußmann, Boeker, 
Holsche macher, Gruelpeter]; R. Dry: Etat der Bevölkerungsauf-
nahme 1811 [hele gemeente Lotte]; idem: Tollwut, eine gefürch-
t ete Krankheit [hondsdolheid; Tebbe, König, Schicht]; idem: 
Ehescheidung in Lotte [Mutert x Altevogt, Schlüter x Potts]; 
Auswanderungen aus Lotte [alf. lijst Alfing - Zumpe; velen naar 
NL]; Spende für die Armen der Gemeinde; Todeserklärung; 
Selbstmord und andere Unglücksfälle [Strübbe, Wiegmann 
x Piepmeiers, Schonhorst]; Schwarze Schafe [Steckbriefe; 

Brauer modo Kivit, Korte, Gabriel, Eberhardt, Büscher, Vogt]; W. 
Bohnenkamp: Wilhelm Neumann – ein Matrose, ertrunken im 
Gelben Meer [1901; König; Boksersopstand].

Verein für Familien- und Wappenkunde in Württemberg und 
Baden, Bd. 31, 2013. G. Schweizer: Die familie Reuchlin. Das ge-
nealogische Umfeld des Humanisten Johannes Reuchlin gen. 
Capnion (1455-1522) [Eck, Melanchton, Stöckel, Rapp, Grafen-
staden, Mitmann, Gnilius, Lorenz, Hechler, Ruoß, Buob, Demler, 
Hegelmayer, Thouvenin, Borsje uit Rotterdam, van Diest, van 
Lith de Jeude]; R. Mauz: Leibeigenenverzeichnisse für Nellin-
gen, Denkendorf und Berkheim 15e-16e eeuw [met duizenden 
functies, lijfheren, opmerkingen; met index namen, o.a. Frösch-
lin, Brucker, Kettenacker, Zinck, Wagner, Kolbann, Epple]; U. 
Heinzmann: Das älteste Taufregister der evangelischen Pfar-
rei Vöhringen. Versuch einer Rekonstruktion [Kruger, Harr, 
Widmayer, Eckenweyler, Steydinger]; R. Mauz: Maierei des 
Klosters Denkendorf im Zeitraum 1601 bis 1759 ... [Berkhemer, 
Hartmann]; H. Huber: Die Erbhuldigungslisten für Stadt und 
Amt Pforzheim aus dem jahr 1677 [per gilde: Geiger, Buckh, 
Bawer, Lotthammer; uit Brötzingen, Dietlingen, Ellmendingen, 
Weyler, Langenalb, Eythingen, Dürn, Bauschlatt, Ispringen, Ey-
ßingen, Dill- und Weißenstein, Büechenbronn, Huechenfeldt 
en Heimbß heimb]; G. Schweizer: Die Vorfahren von Christoph 
Martin Weiland (1733-1813) [Bodmer, v. Hillenbrand, Kick, Bri-
gel, Rauh, Wern, Henis, Hellwag, Lilienfein, Eggelsbach]; G. 
Schäfer: Auswanderung nach Nordamerika zwischen 1845 
und 1860 ... [uit Pfaffenrot; achtergronden]; G. Seibold: Sozi-
aler Aufstieg am Beispiel der den familien von Pflummern, 
von Schütz-Pflummern und Schott von Pflummern gewähr-
ten Standeserhebungen [1563; Schunck, Frey von Freyenthal, 
Sandholzer, Precht von Hohenwart, Lemp von Lempenbach; 
wapens]; O. Kies: Zum namen Soldan [ook plaats; wapen]; aanv. 
en verv.: Auswärtige in Ebingen (Albstadt) 1663-1700; Wollin uit 
Maastricht, Dillingen]; Ortsverzeichnis Baden, die Lahrer Han-
dels- und Theologenfamilie Müller, [Mahler, Morstadt, Emich]. 
Met index!
 Idem, Rundbrief 2014-22. Naam Schaubeck/Schauwecker.

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Bd. 115/116, Jg. 
2013/2014. Karel de Grote /graven-nummer. o.a. H. Müller: 
Grab und Memoria. Kulturgeschichtliche Betrachtungen eines 
zeitlosen sozialen Phänomens anlässlich des 1200. Todestag-
es Karl des Großen. Einführende Bemerkungen [Rome, St. 
Benedictus; in Naumburg: Ekkehard II., Fugger in Augsburg, 
Dessauer Altar]; O.B. Bader: Zeremoniell und Memoria: Gräber 
als Legitimationsargument [sarcofagen Friedrich II in Paler-
mo]; S. Poeschel: Ikonografie geistlicher und weltlicher Macht. 
Die Papstgrabmäler der Neuzeit [16e eeuw; tekening Marten 
van Heemskerck]; R. Grosse: Saint-Denis: Friedhöfe der Köni-
ge [vanaf 6e eeuw, Merovingen, Karolingen, Capetingen]; W. 
Schmid: Memorialexperimente. Extravagante Grab- und Stif-
termonumente, vornehmlich in Aachen, Naumburg und Prag 
[en Trier, Mainz; koningen, keizers en bisschoppen; von Epstein, 
von Hochstaden, von Aras, Parler]; A. Naujokat: Heiliggrabko-
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pien und die Bedeutung ‘Heiliger Maße’ [graf van St. Pancra-
tius in Florence]; C.M.M. Bayer: Das Grab Karls des Großen; 
R. Schiefer: Der Tod Karls des Großen; A. Schraub: Im Herzen 
der Pfalz - Archäologie in Aachen 2012-2014.

Zeitschrift für Mitteldeutsche Familiengeschichte, jg. 55, 
2014-1. A. Niemann: Ein Verzeichnis der wehrhaften Mitglie-
der der Innungen der Stadt Dreseden von 1744 [naamlijsten 
van alle 34 gildes, o.a. Goldman, Miller, Angermann, Geyer, 
Böhme(r), Heering, Pfeiffer, Schloßer, Fleischer, Betzolt, 
Hencke, Zimmermann]; P. Engel: Johannes Zizmann (1706-
1786), Superintendent und Stadtpfarrer in Römhild [Böttger, 
Schultz, Amthor, Schmidt, Leonhardt, Wetzel].
 Idem, jg. 55, 2014-2. J. Wagner: Zum Immatrikulations-
alter an mitteldeutschen Universitäten im 16. Jahrhundert 
[vanaf 12 jaar]; E. Opitz: Aus dem Meisterbuch der Schmie-
de und Schloss er der Stadt Fürstenberg (Oder) sowie des 
Stifts und Klosters Neuzelle (1727-)1773-1864 [naamlijst 
van 137 meesters [Krumpelt, Conradt, Wurm, Poenack]; L. 
 Schmalz: Mühlen und Müller in Bernterode/Wipper (Eichs-
feld) [Stadermann, Schwerdt, Korber, Schuck, Hillman, 
Große, Schade, Dietrich, Hebestreit, Rogge, Senff, Külpe, 
Mühr].

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, jg. 88, 2013-
4. O. Grünwald: Zur Genealogie der Familie Ostermann in 

Eiderstedt [uit Appen/ 
Westerhever; steur-, 
robben- en krabbenko-
ning; Matthiesen, De-
gen, Langbehn, Bruhn, 
Knaak, Ehlert, Krueger, 
Schöning, Ketels]; K.-
J. Lorenzen -Schmidt: 
Hamburger Bürgertöch-
ter als Konventualinnen, 
Teil I [begijnen en nonnen 
in Tinsdahl, Harvestehu-
de, Ivenfleth, Reinbek, 
Marienwolde, Plön, Alt-
kloster, Himmelpforten, 
Neuenwalde, Midlum, 

Lüne, Ebstorf, Medingen, Huginhusen en Esse (Groningen) 
= Esens?; lijsten A-Z op voornaam 14e-16e eeuw]; Nachtrag 
Familie von Timourou, indonesische Gene an der Unterwe-
ser [Amt Blumenthal; von der Hellen, Bolland, Brandhorst, 
Chantelau]; Der Jüdische Friedhof in Schwanewede [digita-
lisering]; in memoriam Helmut Zimmermann.
 Idem, jg. 89, 2014-1. J. Grube: Hinrich Lose aus Sieben-
ecksknöll - der Türmer (1894-1930) von St. Johannis zu Lüne-
burg [Schweimler, Rantzau zu Bothkamp, Pohlmann-Fül-
scher, Köhn ke, Runge, Mittelhölzer, Brammann, Boll, Mählen, 
Laarsen, Delffs, Gripp, Schaap]; K.-J. Lorenzen -Schmidt: 
Hamburger Bürgertöchter als Konventualinnen Teil 2 [lijs-
ten uit Reinbek, Marienwohlde, Harvestehude, Uetersen op 

voornaam : A-Z, 13e -16e eeuw]; O. Puffahrt: Gesucht wurde 
die Identität von Charles Perrier [1840, met signalement]; 
H.-J. Gut: Das Dorf Eidelstedt vor über 200 Jahren [nu Ham-
burg; vanaf 1460 Schaumburger; statistische gegevens].
 Idem, jg. 89, 2014-2. D. Kraack: Die Geschäftskorres-
pondenz des Flensburger Kaufmanns Christian Dethleffsen 
(1775-1792) [toen Deens; met schema 5 gen.; Storm, Loren-
zen, Jacob, Kraack]; S. Clasen: Johann Peter Mulzer (1815-
1897) und seine Nachkommen ... in Hamburg, Deutschland 
und der Welt [uit Parkstein in Beieren, 4 gen.; Schröder, 
Rathgens, Fromhagen, Dosse, Stender, Jessen, Benthack]; 
H.-C. Sarnighausen: Die Hannoverschen Amtsjuristen von 
1815 bis 1857 in Artlenburg [Compe, Barckhausen, Niemey-
er, Schlüter, Guichard gen. von Quintus Icilius, Lodemann, 
Holtzermann, Dieterichs]; J. Kaldenbach: Ganoven aus dem 
norddeutschen Raum in Haarlem [Snorbos, van Rijven, Har-
tog alias Spekkop, Beck].

Zeitschrift für Ostdeutsche Familiengeschichte, jg. 61, 
2013-4. J. Frantz, D. Pechner: Die Entscheidung zur Gründung 

der evangelisch-augs-
burgischen Kirchen-
gemeinde Sobieseki 
im Jahr 1818 [Wezyk, 
Wagrowski, Siennel, 117 
andere kerkvertegen-
woordigers]; D. Kühn: 
Evangelische Trauungen 
in Moskau im 19. Jahr-
hundert [lijsten 1834-
1847, van Höpener t/m 
Landesen]; M. Richau: 
Gefallene des Zweiten 
Weltkrieges aus ... Fal-
kowitz im Kreis Oppeln 
[verv. uit Dombrowka; 

100 man]; Die deutschen Grabinschriften auf dem Friedhof 
von Udwitz (Otvice) bei Komotau (Chomutov) in Nordböh-
men.
 Idem, jg. 62, 2014-1. D. Kühn: Evangelische Trauungen 
in Moskau im 19. Jahrhundert [verv.; met beroepen, 1849-
1871]; M. Richau: Gefallene des Zweiten Weltkrieges aus der 
Pfarrgemeinde Falkowitz im kreis Oppeln [slot; lijst Marc-
zok–Wejner: ruim 100 en 45 vermisten; statistieken]; G.-H. 
Zuchold: Zur Besitzergeschichte schlesischer Herrenhäu-
ser. 7. Schloss Paulinum bei Hirschberg [Kramstra, Thamm, 
Wehner, Caro].
 Idem, jg. 62, 2014-2. S. Ferenc: Die Geschichte der evange-
lisch- augsburgischen Kirchengemeinde Prazuchy 1805-1945 
und ihres Kirchengebäudes bis in die Gegenwart [Marggraf, 
Redlich, Krempin]; D. Kuhn: Evangelische Trauungen in Mos-
kau im 19. Jahrhundert [verv. 1872-1897]; G.-H. Zuchold: Zur 
Besitzergeschichte schlesischer herrenhäuser. 8: Berbisdorf 
[= Dziwiszów; v. Spiller, v. Festenberg gen. Packisch, Mentzel 
x Legner, Tschörtner, v. Kramsta, v. Wietersheim x v. Arnim].
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Luxemburg
De Familjefuerscher, jg. 30, 2014 nr. 90. J-C. Muller: L’émigra-
tion luxembourgeoise en Algérie au milieu du 19e siècle [op-
somming van 167 gezinnen dan wel alleenstaanden, die tussen 
1846-1858 vertrokken naar Algerije, indexen van geboorte-
plaats, woonplaats en beroep; Barth, Hermann, Hilbert, Hoff, 
Lanser, Schiltz, Schneider, Spautz, Weber; emigranten uit het 
Saargebied; Molitor, Helm, Bund].

Zuid-Afrika
Capensis, 2013-1. G. Geldenhuys: Genealogiese opmerkings 
oor Abraham en Ingrid Jonker [Ingrid bekend dichteres, exm. 
Cilliers, stamboom Jonker 1820-1965; Wolmarans, Lombard, 
Kasselman]; C. Opperman: The Oppermanns of Crossen in the 
Brandeburg Neumark [onderzoek naar de Duitse voorouders 
van de SA stamvader Gottlieb Christian Opperman, *Crossen 
a/d Oder 1696, spoor gaat naar Niedersachsen en Branden-
burg; Sock, Hartmann, Kulwagen, Bone, Gilli]; P. Swanepoel: Die 
merkwaardige ds Marthinus Petrus Loubser [1871-1942].

 Idem, 2013-2. G. Gel-
denhuys: Opmerkings 
oor die digter S.V. Peter-
sen se voorsate [Colyn/
Kollèn, Cupido, van 
Aardt]; M. du Toit: Petrus 
Stephanus du Toit. Boe-
rerebel van die Sneeu-
berge; M. Coetzee: John 
Trollip: a mystery man of 
1820 [*Frome, Somerset-
shire/GB, exm. Crouch, 
tr. 1827 Martha Elizabeth 
van Zijl]; J.A. Kok: Die 
talentvolle kinders van 
Charl Cillié en Martha 
Marais [huw. 1855; van 
der Merwe, Malherbe, 
Brink, Bester].
   Idem, 2013-3. S. Ma-
lan: Die stamvader en sy 
kinders – hulle wel en wee 
[Carl Schulze (1836-1916), 
uit Lydenburg (D), tr. 2x 
een Güldenpfennig, te-
samen 15 kinderen, 3 gen.; 
Hollebrands, Koeleman, 
Oosthuijse]; J.A. Kok: Om 
na Ceres te gaan, het jy ‘n 
pas nodig [bergpassen]; 

M.D. de Klerk: ‘n Byvoeging tot die De Klerk-familie (bewijs 
aansluiting fragment op hoofdtak]; O. Malan: Waar lê die fout? 
[dubbele inschrijvingen in DTB met verschillende data].

 Idem, 2013-4. D. Goosen: Wie is die vrou op die foto? Die 
storie van Ant Bella [Beyers, van Niekerk]; J. McKinnon: John 
William Collins: An intrepid Irishman; M. Coetzee: Polly Parkyn 
or ‘... thou shalt not marry ...’ [huwelijksregels in Engeland, verbod 
op trouwen met schoonzuster in 1907 opgeheven]; R. Scheff-
ler: Die stamouers Fritz en Lydia Scheffler [huw. 1906, hij van 
Oostenrijks/Duitse afkomst, zij van Litauwen: Stacklies]; K. 
Buys: Theresia of Etresia? Die kwessie van optekenaars wat 
‘beter weet’ en diegene wat van hulle afskryf [Buys, Lessing van 
Tonder]; C. de Kock-Spies: Moord in die familie [de Kock, Cron-
jé, van Rensburg, Lennox]; N. Lategan: Vir vleis aan die been 
[stamboom aankleden, samenwerking archieven in Den Haag en 
Kaapstad in projecten voor transcriptie van VOC documenten 
en van de ‘Estate papers’, zoek met Google op TANAP en TECP].
 Idem, 2014-1. J. Krige: GGSA word 50 – Johan Krige kyk te-
rug; G. Geldenhuys: opmerkings oor wetlike bepalings in ver-
band met huwelike; M. de Jager-Brand: ‘n Arm Namakwaland-
se seun word sendeling in Rhodesië [stamreeks Brand, 8 gen., 
1698-2004, Slabbert, Visser, Kotzé, Smit, Bester, Louw]; R. 
Verwey-Erasmus: ‘n Paar familieraaisels opgelos [aanv. op de 
Erasmus-stamlijst]; S. Malan: Die wie en waarom van ‘n paar 
Wes-Kaapse Voortrekkers [onderliggende verwantschappen 
als verklarende factor, met voorbeelden; van Niekerk, Smuts, 
Versfeld, van Reenen, van Breda, Voigt]; Red.: Die verhaal van 
Talitha Kumi Rudolph (1833-1861); H. Lombard: Die skokkende 
kontras in die behandeling van twee groepe bandiete [1849, 
strijd om geen strafkolonie te worden].
 Idem, 2014-2. Introducties op lezingen voor de viering van 
het 50-jarig bestaan: prof. Leon Hattingh ‘Nederland van die 
VOC’, prof. Jeffrey Peires ‘South Africa’ en Ockert Malan ‘Ons 
Khoi-stammoeders’ [via mt-DNA en het samenstellen van pa-
rentelen aantoonbaar Afrikaans voorgeslacht; van Meerhoff, 
Zaaijman, Voortmann-Toll, van der Westhuizen, Heynemann, 
Veldsman]; D. de Klerk: Aanvulling tot die Erasmusfamilie in 
Capensis 1/2014; A. Verwey: Twee moordkuile en ‘n verlore seun 
[jachtincidenten uit 1673, 1676; Cruse, Ras, Gildenhuijs, Verwey, 
Champelaer, Noorman]; M. Goosen: Jan Stephanus en die lotge-
valle van sy kinders [de Villiers zonder naamdrager in huidig na-
geslacht; Katorse/Catoggio, van Heerden, de Vos, Lochner]; M. 
de Jager: Cinie Louw van Morgenster [met lijst nakomelingen].

Familia, jg. 50, 2013-4. 
J.F. Uys: Die eerste Uys 
– deel 2: Nijs [Cornelis 
Jansz Nijs, ged. Amster-
dam 1671, in 1700 in Kaap-
stad]; S. Du Plooy: ‘n Pot-
chefstroomse-familie 
– Goetz [Andreas Marthi-
nus Goetz (1761-1831), 6 
gen.; Redelinghuys, Wy-
kerd, Grimbeek, Retief, 
van den Bergh, Pelser, 
Beukes, Begeman, van 
der Hoff, van Ryssen]; F. 
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Uys: The Van Hille descent of the Swanepoel family [uit het Vrije 
van Brugge; 9 gen. 1350-1628]; A. Lourens, T. Rinkwest: Afstamme-
linge van Joseph William Stockbridge (2) [verv.]; B. Cilliers: Verbe-
terde Geslagsregisters van Georg se Botha-Families – periode 
1813-1855 [over onnauwkeurigheden in de oude publicatie, geheel 
vernieuwde weergave door heronderzoek; Erasmus, van Rooyen, 
Potgieter, Hattingh, Meyer, van der Westhuizen, Snyman, Bezui-
denhout, Strydom, Klopper].

Zwitserland
Bollettino Genealogico della Svizzera Italiana; jg. 17, 2013 nr. 17. M. 
Cadlolo: La famiglia Antonietti di Astano [ook brieven, schema’s, 

wapens, foto’s; veel pries-
ters; Avanzini, Ricca, Boldi, 
Fossati, Varenna]; L. Schel-
bert: Storia dell’emigra-
zione svizzera [algemeen 
overzicht met bibliografie 
per land]; M. Guglielmetti: 
I Guglielmetti del Sot-
toceneri dal 1500 ad oggi 
[de Vigino, Guelmeto; per 
gemeente geordend]; F. 
Chierichetti: Una storia di 
famiglia Codaghengo di 
Cavagnago [ook in USA 
en Parijs; Radigo, Malizia, 

Birra, Giamboni, Borghi, Bertazzi, Bruni, Guzzi, Vitali]; C. Santi: La 
famiglia Mantovani di Soazza [met schema’s; Minetti, Mantuano, 
Bagiella, del Zopp, Perfetta, Santi, Gattoni, Antonini, Sonvico, Gat-
ti, Toschini]; idem: I Gilardi di Montagnola [met schema; Brocchi, 
Andreoli, Giovanelli, de Weykern]; M. Stoppa: Internet e geneao-
logia: primi passi nella ricerca in Svizzera [bronnen]; G. Gianinazzi: 
I tre stemmi della Casa Franzoni di Cevio [verv.; Allius, Pozzi]; I. Gy-
gax-Sidler: La famiglia Donati di Astano-Dumenza [met schema; 
Bottinelli, Guidini, Zanetti, Trezzini, Ruspini, de Marchi, Morandi, 
Macchi, Peralta]; R. Willemse, C. Matasci: La famiglia Matasci e il 
raduno a Sonogno [met schema’s, ook emigranten, reünie; Sonog-
nini, de Carli, Volpini, Pagnamenta, Martella, Cantoni, Tamó]. Geen 
index.

Maajan – die Quelle, jg. 27, 2013 nr. 109. D. Teichman: Grosse Ju-
den: die Dichterin Else Lasker-Schüler [naamlijsten kwartierstaat 
met plaats en tijdvak]; P. Stein: Aelteste Familien in Endingen und 
Lengnau, Teil 10 [Lemann Weil, Guggenheim]; J. Sielemann: Das 
Porträt Isaac Joseph Jaffé, Gründer des Paulinenstifts [weeshuis 
voor Joodse meisjes te Hamburg; Goldschmidt, Daniel; naamlijst: 
Abraham t/m Wolff]; H. Göttling-Jakoby: Aus den Sterberegistern 
des Zivilstandsamts Hamburg, Teil 11 [1871; lijst Haag t/m Kohn].

Regio-Familienforscher (Basel), jg. 26, 2013-4. F.O. von Nos-
titz-Rienek: Die Regenass von Lampenberg [naar Amerika, 
kwst.; Suter, Heid, Plattner, Bidert, Schaub, Spitteler, Tschopp]; B. 

Stadler: Die Sittengerichtsprotokolle im Staatsarchiv Aarau [ter 
inzage van 1847-1875 met naamindexen; Stadler, Müller]; Digita-
lisierung der Familienstammbücher von Jakob Johann  Hunger 
[in FAMES, met link; lijsten Bachmann t/m Züger]; A. Fluri: Fluri 
im Kanton Solothurn mit Abstammung aus der Region Vermes 
[Jura; Flury/Fleuty]; G. Bernhard: Forschungsergebnisse zur Ah-
nentafel von Eduard Kaiser [*1813; kwst.; Autenrieth, Berger, 
Gmelin, Lutz, Zandt, Reitzel, Sutor, Kümmerlin, Seyler]; Die Ge-
schworenen des Jahres VII (5.12.1798), Colmar im Elsass [lijst Abt 
t/m Winterberger].
 Idem, jg. 27, 2014-1. R.T. Hollauer: Mitglieder des Männer-
chors von Kestenholz [kanton Solothurn; naamlijst Berger-Stu-
der]; Volkszählung von Lutterbach im Elsass 1798; Familien des 
Oberelsass [Bernhard , Bacher, Schad]; H. Hänger-Krämer: Das 
Langenbrucker Kirchenbücher 1564-1727 [burgers, ambachts-
lieden, Bann brüdeer, pastoors, bruidjes van buiten: M. Würt-
zen-Spillmännin van 15, pestepidemie, hoeven, enz.]; E. Zeugin: 
Bürger und Hintersassen in Pratteln von 1277-1648/1800 [Flurna-
men; lijst Ackermann-Zwey]; A. Laufenbuchler: Die Welschinger 
Sippschaft [bij Engen im Hegau; lijst Berner-Ziegler]; R.T. Hallau-
er; Das Benediktinerkloster Mariastein und sein Archiv [bekend 
vanaf de 14e eeuw; lijst met abten; molenaars: Altermatt, Pfluger, 
Ückerdt; vraag: Ritz, Ochs, Schalch, Keller, Ruch].
 Idem, 2014-2. I.M.C. von Blarer-Bösch: Der Kirchenbuchbe-
stand von Appenzell Ausserboden ist online [www.ar.ch/depar-
temente/kantonskanzlei/staatsarchiv/kirchenbuecher-online/]; 
Neue ‘Ortssippenbücher’ der Markgrafschaft vorgestellt [Obereg-

genen-Schallsingen-Sit-
zenkirch, Niedereggenen, 
Feuerbach; met generaal 
overzicht alle beschikbare 
OSB/OFB in dit gebied]; 
Zwingen (Schloss) [lijst 
met namen]; A. Laufen-
buchler-Hohlwegler: Die 
Nachkommen des Dälli-
kers Felix Hollenweger 
[Süsslin, Seifried, Mess-
mer, Straub, Sprenger, 
Ziehler, Ilg, Nägele, Heiß, 
Stark, Häusle]; recensies: 
uit ‘Le Généalogiste de 
Haute-Alsace’, 2014 nr. 80: 

alf. lijst met families uit Feldbach (en Niederlarg) in de Sundgau/
Elzas [Bacher t/m Wolfer]; OFB Karlsruhe: Hof und die Hofdiener-
schaft Durlach 1688-1761 [met inbegrip van de verbanningstijd 
naar Basel 1688-1697 en 3 links naar websites].
 Idem, 2014-3. Collectie E.A. Feigenwinter; W. Schaffner: Die 
Tschira, eine Glasmacherfamilie aus dem Schweizer Jura [ühlin, 
uit Gersbach; glasfabrieken in de 16e eeuw in Hasel, Gänsbrunnen, 
La Heutte, St. Blasien, Zell, Lotaringen; contracten: Thurschmidt, 
Dürschmid, Wäber, Seb. Schmidt, Spinlern, Hüttel]; G. Klugermann: 
Die ältesten Egheverzeichnisse von Laufenburg (1596-1701) [ge-
schiedenis en naamlijsten A-Z]; OFB Karlsruhe 2; Gnadengesuch 
J. Grollimund 1744 [Christ, Vögtli].
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Lidmaatschap van de Nederlandse Genealogische Vereniging
Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan ne-
venstaand adres en niet aan de afdelingen.

Contributie: Gewoon en buitengewoon lidmaatschap: € 46 (kor-
ting op het lidmaatschap bij automatische afschrijving € 1) per 
jaar inclusief de inschrijving bij één regionale afdeling. 
Gezinslid: € 11 per jaar. Bijkomende inschrijving bij een extra regi-
onale afdeling: € 11 per jaar; bijkomende toezending van het He-
raldisch Tijdschrift € 20 per jaar. Buitenlandse leden betalen een 
toeslag voor toezending van Gens Nostra: € 3 bij digitale toezen-
ding en € 40 bij toezending per post.
Contributiebetaling: vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar 
(bij voorkeur door een machtiging tot automatisch afschrijven) 
franco aan de NGV.
Opzegging lidmaatschap: schriftelijk aan nevenstaand adres vóór 
30 november van het lopende kalenderjaar. In geval van overlijden 
is het voldoende de afdelingssecretaris bericht te sturen.
Betalingen: svp op de volgende rekeningen:
Contributie: NL02INGB-0000547064.
Dienst Bestellingen: NL42INGB-0003639286, alleen betalen na 
ontvangst factuur.
Overige betalingen: NL02INGB-0002843032.
Betalingen van buiten Europa uitsluitend via PayPal op info@ngv.nl; 
cheques worden vanwege de hoge kosten niet geaccepteerd.Alle 
rekeningen lopen bij de ING en staan op naam van de NGV. BIC van 
de ING bank is: INGBNL2A.

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

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

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

Colofon Gens Nostra



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


