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Bij de Voorplaat
De schoenmakerswerkplaats, olieverfschilderij van David III Rijckaert, 1660. Afmetingen 53 x 69 cm Schilderijen-
collectie Rijksmuseum. David III Rijckaert kwam uit een schildersfamilie:
I. David I Rijckaert, Antwerps schilder uit de zestiende eeuw.
Hij trouwt Catherine Rem met wie hij acht kinderen kreeg. Drie van hun zonen waren schilders: David II, Martin 
en Paul. David I moet getrouwd zijn in de gereformeerde kerk toen die dominant werd in Antwerpen, voor 
augustus 1585. Hij vernieuwde zijn huwelijk in de katholieke kerk in juli 1589 en hij liet bij deze gelegenheid zijn 
oudste zoon, David II die waarschijnlijk in 1586 geboren was, opnieuw dopen. De datum van overlijden van David I 
is onbekend maar zal waarschijnlijk omstreeks 1607 geweest zijn.
II. David II Rijckaert, Antwerps schilder uit de zeventiende eeuw. Hij werd waarschijnlijk in 1586 geboren en werd 
in 1589 opnieuw gedoopt in de katholieke kerk. Hij trouwt 19 juli 1608 Catherine de Merre. In 1609, 1611, 1628-
1629 had hij leerlingen. We kennen zijn schilderijen alleen uit de beschrijvingen van Corneille de Bie (die zegt dat 
hij landschappen schilderde met bergen en rivieren) en van Van den Branden (die de volgende stukken noemt:  
un Visage d’homme et de femme, un Panier contenant des cerises et des oiseaux et un Jeu de quilles. Hij sterft 
in 1642 en werd op 3 oktober begraven.
III. David III Rijckaert, Antwerps schilder uit de zeventiende eeuw, werd op 2 december 1612 gedoopt in de kerk 
van Saint-Jacques. Rijckaert begon zijn carrière als landschapsschilder maar specialiseerde zich al vroeg in 
genrestukken onder invloed van Adriaen Brouwer, David Teniers de Oude en vooral David Teniers de Jonge. 
Zijn werk toont vaak de interieurs van drinkgelegenheden met boeren of ambachtslieden, zoals een alchemist, 
kwakzalver, schoenmaker of schilder. Andere thema’s zijn kinderspelen, feesten met muziek en denkbeeldige 
scènes met heksen en spoken. Veel van zijn werken zijn gesigneerd en gedateerd, waardoor zijn artistieke 
ontwikkeling van 1637 tot 1661 gemakkelijk te volgen is. Op 31 augustus 1647, trouwt hij Jacqueline Palmans met 
wie hij acht kinderen kreeg. Hij stierf 4 november 1661.



Gens Nostra 2015 - jaargang 70 nummer 4  –  147 

Van de redactie  

De aprileditie van Gens Nostra bevat een viertal zeer uiteenlopende bijdragen. Allereerst een ar-
tikel van Tiny Hofman getiteld ‘Een Duitse voorvader: Harmanus Dirxsz van Grevenbroeck”. Het 
betreft de overgrootvader van twee nichtjes die later echtgenotes van ene Hendrick Duijm zou-
den worden. De laatstgenoemde was een voorouder van de auteur. Uit het onderzoek blijkt dat 
Harmanus Dirxsz van Grevenbroeck, wonende in Den Haag, van Duitse afkomst was. Kortom een 
artikel dat voornamelijk gaat over deze Harmanus en zijn nakomelingen en dat speelt in Den Haag. 
Het laat verder zien hoe men door middel van uiteenlopende bronnen een brede levensgeschie-
denis kan reconstrueren.

Een geheel ander verhaal betreft ‘Het stuurmans-leven van Zeekapitein Luppo Gerlof Stel’ van 
Jan Sjoert Moolhuizen. Hij trof op de zolder van zijn opa in Nieuwe Pekela tijdens een jaarlijkse 
schoonmaak een oude octant aan van Luppo Gerlof Stel, de vader van zijn opa. Via het speuren 
in regionale archieven bleek dat het leven van overgrootvader Luppo Stel eertijds eindigde in 
de Zuiderhaven van Harlingen en wel door verdrinking maar waarvan de toedracht nog steeds 
niet duidelijk is. Het artikel gaat over wat Luppo Stel tijdens zijn laatste zeereis, die duurde van  
24 april tot 4 november van het jaar 1879 meemaakte en hoe de auteur dat heeft uitgezocht.

Hans Nagtegaal laat ons deze keer kennismaken met de familiegeschiedenis van Maerten Engel-
brechtsz Graswinckel, geboren Delft 29 juni 1612. De auteur legt ons uit hoe de hoofdpersonen aan 
hun wapens kwamen. Verder licht hij toe hoe het wapen en de naam van de familie beïnvloed werd 
vanuit moeders- en vaderskant.

Het volgende artikel is van Petronella Elema, getiteld ‘Het huwelijk van Jacob Steffens, een schip-
persfamilie Swart uit Groningen’. Aanleiding van het onderzoek en het verhaal daarover is de ge-
boorte van een zoon van Eentjen Alberts op 7 februari 1697 te Eenrum. Eentjen is de vrouw van 
Jacob Steffens maar bij de bevalling bleek de vader van dat kind niet haar echtgenoot te zijn en 
voorts was niet duidelijk welke naam het jongetje kreeg. Het is dan ook onbekend wat er van het 
jongetje geworden is, maar de auteur doet wel een interessante suggestie. Een verhaal over een 
soort gebeurtenis waarmee wij allen te maken kunnen krijgen.

Dan volgt een bijdrage van Toon van Gestel over de toekomst van de genealogie. Antonia Veldhuis 
heeft haar top-10 van meest interessante websites voor genealogen samengesteld en vertelt 
daar over. Verder zijn aanwezig de vaste rubrieken Boeken en Tijdschriften.

Tot slot valt te melden dat op het moment van verschijnen van deze editie ons themanummer over 
‘Napoleon en onze Voorouders’ bijna gereed is. Volgens plan zal deze uitgave begin mei verschij-
nen. Hoewel we hiervoor een dubbelnummer hebben gereserveerd, is er voor een aantal bijdragen 
geen ruimte. Het is het voornemen deze in een latere uitgave van ons blad op te nemen.
De redactie wenst alle lezers veel plezier met de uitgave die voor u ligt.

Frits van Oostvoorn
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TINY HOFMAN

Een Duitse voorvader: Harmanus Dirxsz 
van Grevenbroeck (± 1580-1642)

Sinds 1997 ben ik samen met mijn neef Jan Duijm op zoek naar de voorouders 
van onze grootvader Hermanus Duijm (1878-1950). Drie generaties en hun naza-
ten die in het Westfriese deel van Noord-Holland leefden waren via het CBG, het 
Noord-Hollands archief in Haarlem, de Stichting Westfriese Families en reacties 
op vragen in Gens Nostra al snel in beeld. 
Toen bleek dat de volgende voorvader Hermanus Duijm (1820-1860) in Muiden was 
geboren, bezochten we ook het NGV centrum in Weesp. 

1. Kaart van het Hertogdom Gulik en Berg in Atlas Blaeu 1645
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Het onderzoek werd steeds interessanter want diens vader, 
Hermanus Johannesz Duijm (1791-1844) was in Hellevoetsluis 
geboren en in 1813 getrouwd in Arnhem met Cornelia Magen-
dans uit die stad. Hij was als militair ingelijfd bij de ‘Garde Na-
tionale de la Hollande’ onder Keizer Napoleon. In de trouwakte 
wordt hij ‘surnuméraire des Domaines’ (onbezoldigd ambtenaar 
bij de domeinen) genoemd en is hij reservesoldaat. Vanaf 1816 
was hij ‘Commies der in- en uitgaande regten en accijnsen’ en 
in die functie woonde hij met zijn gezin in diverse plaatsen in 
Noord-Holland. 
Vele uren brachten wij vervolgens door in het Streekarchief te 
Brielle. De vader van Hermanus Johannesz. Duijm, Johannes 
Hermanusz Duijm, was daar in 1759 geboren en vooral over 
zijn grootvader Hermanus Hendricksz Duijm (1723-1784) die in 
Hellevoetsluis getrouwd was en daar meester glazenmaker en 
verver maar later ook schepen was, bleek veel in het archief te 
vinden. 
Toen we wisten dat deze voorvader in Den Haag geboren 
was, zetten we onze speurtocht daar in het Gemeentearchief 
voort. Van onze voorvader Hendrick Duijm (1675-1754) vonden 
we twee huwelijken in Den Haag. Gezien zijn leeftijd bij over-
lijden moest hij omstreeks 1674 geboren zijn in Arnhem. Maar 
in de index in het doopboek van Arnhem kwam zijn naam niet 
voor (zie Gens Nostra 661). Toen ons onderzoek vast dreigde 
te lopen bij deze Hendrick Duijm besloten we verder te gaan 
met een zoektocht naar de voorouders van de twee vrouwen 
waarmee hij achtereenvolgens getrouwd was: Catharina Hae-
ck en Maria Le Maitre. Zij waren nichtjes van elkaar en hun 
overgrootvader Harmanus Dirxsz van Grevenbroeck bleek 
van Duitse afkomst.
Dit artikel zal gaan over deze Harmanus en zijn nakomelingen.

Harmanus Dirxsz van Grevenbroeck

Harmanus Dirxsz van Grevenbroeck vestigde zich vóór 
1602 vanuit het Duitse Hertogdom Gulik in Den Haag. Daar 
hij zich later Van Grevenbroeck gaat noemen, was zijn ge-
boorteplaats zeer waarschijnlijk het plaatsje Grevenbroich 
(Grevenbroek is het exoniem van Grevenbroich) gelegen in 
het Hertogdom Gulik (Herzogtum Julich). Zijn nakomelingen 
schrijven hun naam ook als Grevenbrouck en Grevenbroek. 
Of hij godsdienstige of economische motieven had om naar 
Den Haag te komen is niet bekend.

Toen Harmanus Dirxsz vóór 1602 in den Haag aankwam was 
het dorp nog in opbouw. De enige belangrijke waterweg was 
het Spui. Den Haag was een open dorp geweest en daarom 
door de Spanjaarden en de Watergeuzen bijna geheel leeg-
geroofd en vernield. Zo erg zelfs dat men aanvankelijk deze 
puinhoop niet meer wilde opbouwen. Willem de Zwijger 
heeft de herbouw doorgedrukt. Het was eeuwenlang onder 
de grafelijke huizen het bestuurlijke middelpunt geweest.
Na de moord op Willem van Oranje, kwam in 1585 prins Mau-
rits als stadhouder aan de regering. De roem van Maurits 

als veldheer verspreidde zich snel tot ver over onze grenzen 
en van heinde en verre kwamen jonge ambitieuze edellie-
den naar Den Haag om dienst te nemen in het leger en deze 
buitenlandse edelen, die vaak van ruime geldmiddelen wa-
ren voorzien, brachten een totale ommekeer in het Haagse 
leven. Pas begin 1600, onder Maurits, werden de grachten 
gegraven.

Harmanus Dirxsz van Grevenbroeck trouwde de eerste keer 
op 27 oktober 1602 in de Groote Kerk in Den Haag met Grietje 
Aertsd, afkomstig uit Gorcum. Het huwelijk bleef kinderloos. 
Op 8 juli 16062 maken zij thuis een testament op de langstle-
vende en daarin worden geen kinderen genoemd. Grietje ligt 
zwaar ziek te bed. Het testament wordt mede ondertekend 
door de getuigen Maerten Pouwelsz, cruydenier en Pieter 
Pouwelsz cleermaeker. Vermoedelijk is Grietje Aertsd kort 
daarop overleden.
Harmanus hertrouwde met de jongedochter Fijtgen Jans op 
1 mei 1607 in de Groote Kerk. Ook dit huwelijk brengt hem 
geen geluk en geen kinderen (de begraafboeken in Den Haag 
beginnen in 1628 dus de data van overlijden zijn niet bekend).
Hij trouwt voor de derde keer op 25 december 1611 in de 
Groote Kerk met Mayken Pouwels (Maycken) geboren rond 
1590 in Luyt/Leuth (Leuth is een grensdorp bij Venlo. Vele 
eeuwen lag het in het grensgebied tussen de hertogdommen 
Gelre en Gulik).

Harmen Dircxz van Grevenbroeck, ‘oud-schoenmaeker’ en 
Mayken Pouwels maakten op 24 juni 16123 een testament op 
de langstlevende. De ondertekening door Harmen Dircxz is 
precies hetzelfde als die onder het testament van 1606 met 
zijn eerste vrouw, zodat zeker is dat het hier om dezelfde 
persoon gaat. Ook de rechten van eventuele kinderen wor-
den vastgelegd; als die niet meer in leven zouden zijn, dan 
erft de achtergeblevene alles. In dat geval moet wel binnen 
zes weken een donatie van zes carolusgulden verleend wor-
den: ‘Bij het eerst overlijden van de vrouw aan haar volle sus-
ter Trijntgen Pouwelsd. Bij vooroverlijden van de man aan zijn 
volle broeders ende suster Hendrick en Willem mitsgaders 
Annitgen Dircx van Grevenbrouck’ (Over deze broers en zus-
ter hebben we in Den Haag geen gegevens gevonden).

Het echtpaar Van Grevenbroeck-Pouwels kreeg zes kinde-
ren, drie jongens en drie meisjes. Hun geboortejaren zijn 
een schatting want er zijn geen doopboeken uit die jaren. 
De oudste zoon was Pouwel, geboren circa 1612, vervolgens 
Dirk omstreeks 1613, dan dochter Janneken rond 1620, ge-
volgd door Machtelt circa 1621, Pieter omstreeks 1622 en 
de jongste dochter Catharina van Grevenbroeck in 1626.

Mayken Pouwels

Vóór haar huwelijk met Harmanus Dircxz van Grevenbroeck 
woonde Mayken Pouwels bij haar oom Hans Muelders. Waar-
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schijnlijk was dit tijdens de ziekte of na het overlijden van 
diens vrouw Cornelia (Neelken) Dijckmans in 1610. Hans 
Muel ders, die hellebaardier was geweest in de compagnie 
van de garde van Prins Maurits, was in Den Haag waard in ‘het 
Nageltonneken’ op het Spui. Zijn vrouw was een zuster van 
Me(y)tken Dijckmans, de moeder van Mayken Pouwels.
Na het overlijden van haar oom op 9 december 1611 te Den 
Haag wacht Mayken niet lang: twee dagen later, op 11 de-
cember, ondertrouwt zij met Harmanus Dirxsz (van Greven-
broeck).
Het belangrijkste meubelstuk in die tijd, een bed met toebe-
horen, heeft zij van haar oom geërfd.
Op 9 februari 1606 maakten Hans Muelders en Neelken 
Dijck mans in Den Haag een testament op de langstlevende. 
Hun zoon Gillis is, zoals uit een briefje van de weeskamer te 
Den Haag blijkt, in 15984 verongelukt bij Axel. Zijn weduwe 
Margrieta van Oijenbrugge woont op het kasteel van Hoog-
straten bij Breda. Kleindochtertje Angelica (Engelken) is hun 
enige erfgenaam, maar zij willen ook enkele naaste vrienden 
bedenken. Na de dood van Neelken worden in een nieuw tes-
tament de schenkingen aan de familieleden nader genoemd; 
dit testament is gepasseerd in Den Haag op 26 februari 1610. 
Hans Muelders schenkt aan Jan Penders, alias d’Oosterhandt, 
en zijn vrouw Trijn Dijckmans (zuster van Neelken) het huis, 

hofstede, erf en toebehoren dat ze bewonen gelegen in het 
kerkdorp Melick (Melick ligt in de Nederlandse provincie 
Limburg ten zuiden van Roermond. Van 1494 tot 1794 was het 
in het bezit van het hertogdom Gulik). Aan Neelkens zuster, 
Metken Dijckmans schenkt hij vijftig gulden en aan haar doch-
ter (Mayken Pouwels) ‘die tegenwoordig bij hem woont zoo 
verre zij blijfft tot zijnen sterffdach toe’ schenkt hij: ‘een bed-
de met alle zijnen toebehoorten’. De resterende goederen be-
horen tot de erfenis van zijn kleindochter Angelica Muelders 
(Moelders) zoals: ‘het huys gestaen binnen ’t Casteel te Ant-
werpen van de heeren wethouderen aldaer gecoght volgens 
de brieven daer van zijnde, obligatien, actien, creditien, geldt, 
meublen, clederen ende alles wat van de meublen vercoght 
wesende commen sal’.

Op een vraag van mij in Gens Nostra reageerde mevrouw 
Vulsma-Kappers die regelmatig onderzoek deed in het Stads-
archief te Antwerpen. Hans Muelders trouwde op 18 septem-
ber 15695 met Neelken Dijckmans in de Sint Jacobskerk te 
Antwerpen. Neelcken Dijckmans werd op 31 maart 15846 ver-
meld als waardin op ‘Het Casteel of de Citadel’ in Antwerpen. 
Waarschijnlijk kwamen ze in 1585 in het gevolg van prins Mau-
rits mee naar Den Haag.

2. De Grote Markt met de Grote Kerk door P.C. la Fargue 1769
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Bijzonderheden over Harmanus Dirxsz van 
Grevenbroeck
De Van Grevenbroecks hebben het begin van de Gouden 
Eeuw meegemaakt. Onder het stadhouderschap van Fre-
derik Hendrik ‘De Stedendwinger’ (1625-1647) beleefde Den 
Haag een tijd van luister en rijkdom. Zijn vorstelijke levens-
wijze en die van zijn vrouw en de levenswijze van zijn militaire 
staf brachten veel welvaart in Den Haag. Vandaar ook nieu-
we ambachten als: zwaardveger, koffermaker, blauwverver, 
knoopmaker, enzovoort.
Harmanus Dircx, dan Herman genoemd, trad rond 1625 als 
heelmeester op. Hij genas mensen met een speciaal soort 
zalf. Dit werd vastgelegd door notaris J. de Jonge.7 Het be-
roep van schoenmaker heeft hij niet heeft voortgezet. In 1630 
was hij ‘blauwverver’.
Blauwververs verfden de lakenstoffen blauw, hetgeen voor-
al gewild was voor uniformen. Ook werd bestaande kleding 
blauw geverfd, wat goedkoper was dan nieuwe kleding aan-
schaffen. Zij vestigden zich aan De Voldersgracht. Volders 
waren ambachtslieden in de lakennijverheid. De taak van de 
volder was het vollen (laten vervilten) van de wollen weef-
sels. De stoffen moesten ook gespoeld worden, dit gebeurde 
waar schijnlijk in de gracht.
Harmanus van Grevenbroeck kocht in 1627 een huis in de Vol-
dersbuurt. In de transportakte van 5 juni 16308 wordt deze 
koop geregistreerd onder verwijzing naar een koopbrief van 
1 mei 1627. ‘Tanneken Godelets, weduwe van Claes Claess. 
Coster, gewesene Adelborst onder de Guarde van Zijne Excel-
lentie den Prince van Orangien, geassisteert met Pieter van 
Veen, diamantslijper, aan Herman Dircxss. Van Grevenbrouck, 
blaeuverwer een huijs ende erff gelegen aan de Westzijde van 
de Gevolde Gracht. Belendingen: ten O. de Heerestraat, ten 
Z. Thijs..., ten W. de Verwersloot en ten N. Daniel Hendrixss, 
houtzager’.
Uit de akte valt op te maken dat het huis 800 gulden kostte 
in de vorm van 200 gulden contant, een hypotheek van 200 
gulden ten gunste van verkoopster ten laste van koper en 
de overname door koper van een al op het huis staande hy-
potheek van 400 gulden tegen een rente van 15 gulden ten 
gunste van Frederick Root, pikeur van de Prins van Oranje. 
Tevens staat in de transportakte dat ‘het verkochte huis en 
het huis door de verkoopster bewoond genaamd ‘Het Wapen 
van Ceulen’ mede op voornoemde Gevolde Gracht staande, 
verbonden (onderpand) zijn voor een rente van vijftig gulden 
of achthonderd gulden kapitaal aan Annitgen Claes, laatst 
weduwe van Jan Cornelis van Waesdorp’. De akte vermeldt 
dat de koper voornoemde rente moet ‘gedoogen’ tot mei 
1641. Wat hiermee wordt bedoeld, is niet geheel duidelijk.
Het huis had een grote achtertuin die volgens de aankoopak-
te doorliep tot de Ververssloot. Door industrialisatie van de 
lakenhandel was er toekomst voor opvolging, maar alle drie 
de zoons kozen een ander beroep. Ook daar was bedrijfs-
ruimte voor nodig. Die zal gevonden zijn op het terrein van 
hun ouders. Het huis blijft in de familie en heet in 1647 ‘De 
Blauwe Hant’.

Mayken Pouwels als weduwe
Harmanus Dirxsz. van Grevenbroeck is vóór 25 maart 1642 
overleden, want op die datum wordt Mayken (Maritgen) als 
weduwe van hem genoemd.9

Na het overlijden van haar man heeft Mayken als gevolg van 
de afbetaling van het huis financiële problemen en worden er 
diverse constructies bedacht. Zij leent op 26 april 164710 van 
haar ongehuwde dochter Catharina (Trijntgen) 400 gulden 
om de rentebrief die rust op ‘het huis met het uithangbord ‘De 
Blauwe Hant’ gelegen op de Gevolde Gracht’ af te lossen. Als 
borg verbindt zij haar persoon en goederen en de schuld mag 
worden verhaald voor het Hof van Holland (als ter zake be-
voegde juridische instantie). Omdat het vaderlijk erfdeel nog 
niet verdeeld is en hun moeder vruchtgebruikster is, tekenen 
de drie zonen Pouwel, Dirck en Pieter van Grevenbroeck even-
eens. Op 17 mei 165011 leent Mayken Pouwels nogmaals 200 
gulden van haar dochter Catharina waarmee de rentebrief 
van 200 gulden die op het huis stond zal zijn afgelost. Zowel 
de akte van 1647 als die van 1650 worden door Mayken onder-
tekend met een kruisje met ‘eygen hant’.
Waarschijnlijk heeft Catharina de twee rentebrieven die in 
haar bezit zijn gekomen verkocht aan Trijntje Huygens. Trijn-
tje Huygens eist namelijk op 12 augustus 165212 garanties en 
daarom treden de drie zoons op als borgen voor hun moeder.
 
Op 9 februari 166313 koopt Catharina van Grevenbroeck voor 
1000 gulden het ouderlijk huis met erf van haar moeder. Zij 
mag het geld onder zich houden, met betaling van rente, zo-
lang haar moeder leeft. In een schuldbrief van 30 oktober 
166314 wordt vastgelegd dat Catharina per jaar 100 gulden 
mag aftrekken van de koopsom, mits ze haar moeder verzorgt 
en onderhoudt.

Omstreeks 19 mei 1669, bijna tachtig jaar oud, overlijdt May-
ken Pouwels. Twee van haar kinderen, Pouwel en Jannitgen, 
zijn haar dan reeds voorgegaan. Zij wordt in Den Haag begra-
ven op 21 mei 1669 in de Nieuwe Kerk graf 126: ‘de huisvrouw 
van Haerme Dircse van Grevenbroek wonende aan de Vol-
dersgracht’.

De kinderen van Harmanus Dirxsz van 
Grevenbroeck en Mayken Pouwels

1. Pouwel Harmens van Grevenbroeck
De oudste zoon van Hermanus en Mayken, Pouwel van  
Grevenbroeck, geboren in Den Haag rond 1612 en daar over-
leden in 1655, werd schoenmaker maar was later ook mees-
ter-koffermaker.
Pouwel trouwde in 1634 met de weduwe Anitge van der  
Mijle.
Op 25 maart 164215, komen Pouwel en zijn broer Dirck, die 
hun bedrijf op het terrein van hun ouderlijk huis hebben, sa-
men met de cleermaeker Jan van Geenen tot overeenstem-
ming over het ‘aanbrengen van een afscheiding tussen hun 
huizen op de Gevolde of Corte Gracht te Den Haag’. 
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De gebroeders zullen mogen timmeren en metselen en alles 
gebruiken dat tot de gezamenlijke muur behoort, zoals een lo-
den goot, etc. Vervolgens worden in deze akte allerlei details 
vastgelegd. Hieruit blijkt duidelijk dat hun vader intussen is 
overleden en hun moeder eigenaresse is geworden van het 
huis.

Pouwel en Anneke, die samen geen kinderen hebben, maken 
op 10 mei 164216 een testament op de langstlevende. De nota-
ris komt aan huis want Anneke ligt erg ziek op bed. Er wordt 
een aantal voorwaarden opgenomen. Als Pouwel als eerste 
komt te overlijden, moet aan zijn moeder Mayken twaalf caro-
lusgulden worden uitbetaald. Als Anneke als eerste overlijdt, 
moet allereerst gedacht worden aan de kinderen uit haar eer-
ste huwelijk. Voor Rochus, die elf jaar is, moet een moederlijk 
deel gereserveerd worden van honderd gulden en zes gouden 
ringen of de tegenwaarde van vijftig gulden. Voor Maria, onge-

veer zeven jaar oud, wordt vijftig gulden gereserveerd en zij 
krijgt tevens al de kleren van haar moeder. De kinderen zullen 
het geld van Pouwel krijgen als ze meerderjarig worden. Pou-
wel wordt ook hun voogd en ‘opziender’. Mocht haar man voor-
dien zijn overleden, dan wordt voor de voogdij en ad ministratie 
Harmen Heijndricksz Ebben aangewezen. Blijkbaar verkeert 
Pouwel ook niet in een al te beste gezondheid, want in novem-
ber 165217 verzoekt hij aan de magistraat om ontslagen te wor-
den van alle tochten en wachten hem als schutter opgelegd. 
Het verzoek wordt toegestaan.
Op 30 november 1655 staat in het begraafboek: ‘Paulus Gre-
venbroeck (voorlezer van de Hoogduitsche kerk) in het Ach-
terom met 2 poozen beluid. Betaald 6 gulden, 10 stuivers. 
Dezelfde dag een graf voor hem geopend in de Groote kerk, 
betaald 12 gulden’.
Of dit Pouwel betreft is niet zeker want er woonde nog een 
andere familie van Grevenbroeck in Den Haag (Erasmus van 

3. Vest met knopen en passementwerk (belegsels en borduurwerk)
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Grevenbroeck, heer van Mierlo (1556-1617)). Maar in een akte 
van 17 oktober 165618 wordt hij ook Poulus genoemd, als zaliger 
man van Anneke van der Mijle.

2. Dirk Harmens van Grevenbroeck
De tweede zoon van Harmanus Dirxsz van Grevenbroeck en 
Mayken Pouwels, Dirk van Grevenbroeck werd omstreeks 
1613 in Den Haag geboren. Hij overleed daar na 1690.
Dirk ondertrouwde op 10 april 1639 in Den Haag met Maria 
Bilsteijn, hun trouwdatum wordt niet vermeld. Hij was mees-
ter knoopmaker en was een machtig man in het ‘Cnoopmakers 
Gilde’. De ouders van Maria Bilsteijn zijn niet bekend.
Het eerste testament van Dirk en Maria passeerde in Den Haag 
bij notaris Joris van Leeuwen op 1 december 1639. Ze waren 
pas getrouwd en er waren nog geen kinderen. Dit testament 
zelf is niet bewaard gebleven. Vermoedelijk gaat het om een 
langstlevende overeenkomst en benoeming van vervangende 
familieleden. Het bestaan van dit testament wordt bevestigd 
in het tweede testament waarin de zinsnede voorkomt dat het 
testament van 1639 ‘van nul ende onwaerde’ beschouwd moet 
worden. Dit tweede testament dateert van 26 september 
1654 en is slecht leesbaar. Het is opgemaakt door notaris Her-
manus de Coninck. Inmiddels zijn er al zeven kinderen geboren 
(zie het schema van afb. 6). Vandaar dat het eerste testament 
is vervallen. Dit tweede testament is wel belangrijk omdat het 
in 1666 in een derde testament niet wordt ingetrokken maar 
eerder bevestigd en zelfs aangevuld met de namen van de 
voogden. Het stuk van 1654 komt erop neer dat de langstle-
vende ouder moet zorgen voor hun beider kinderen, hetgeen 
is vastgelegd als volgt: ‘te onderhouden in cost ende clederen, 
scoolgaen ende andere lichamelijcken nootdruft. En deselve 
ter deuchden te stieren ende in Godes vreese te onderwijsen’. 
Bovendien moet aan ieder kind zes carolusgulden worden uit-
gekeerd ‘ter voldoening van haer vaderlijcke of moederlijcke 
erffenisse’. De overlevende ouder zal voogd zijn. Mochten de 
kinderen allen overleden zijn, dan treden de vrienden (broers 
of zusters) van de ouder in de plaats. De weesmeesters wor-
den uitgesloten bij de afdoening. De handtekeningen staan er 
als volgt ‘Dierick van Grevenbrock en Maria Bilstein’, terwijl de 
notaris Bilsteyn schrijft.

Op 4 augustus 1666 maken Dirk van Grevenbroeck, ‘Meester 
Knoopmaeker’ en Maria Bilsteijn hun derde testament opge-
maakt door notaris Harmanus de Coninck te ’s-Gravenhage.
Daarin benoemen zij Pieter van Grevenbroeck, Dirks jongste 
broer en Johannes Moll, ‘laekencooper’ tot voogd over hun kin-
deren. Er worden geen namen van de kinderen genoemd. De 
Weeskamer wordt weer uitgesloten.
Dirk trad diverse malen op als Hoofdman en Deken van het 
Cnoopmakersgilde. In 1676 maakt hij verschillende reizen naar 
Utrecht en Gorinchem ten behoeve van zijn schoondochter 
Clara Born, de weduwe van zijn overleden zoon Dirck jr. Een 
oom van Clara is daar waard en heeft schulden. Hermanus Le 
Maitre, zoon van zijn zuster Janneken van Grevenbroeck en 
Adriaen Le Maitre, wordt door hem opgeleid in het vak van 
knoopmaker. Dirck treedt op 12 september 1687 nog op als ge-
tuige en is dan vierenzeventig jaar. Hij wordt ook nog genoemd 
in het testament van zijn zuster Machtelt van Grevenbroeck 
gemaakt in 1690. Dirk van Grevenbroeck en Maria Bilstein kre-
gen tien kinderen die allen in de Groote of St. Jacobskerk te 
Den Haag werden gedoopt

3. Janneken Harmens van Grevenbroeck
De oudste dochter van Harmanus Dirxsz. van Grevenbroeck en 
Mayken Pouwels werd omstreeks 1620 geboren in Den Haag. 
Zij ging in ondertrouw op 3 april 1644 en trouwde op 17 april 
1644 in Den Haag met de meester-kleermaker Adriaen Le 
Maitre, die rond 1619 werd geboren in Enghien (bij Brussel). Zij 
kregen negen kinderen die allen in Den Haag werden gedoopt. 
Hun kleindochter Catharina Haeck, dochter van Paulina 
Adriaens Le Maitre en de meester goud- en zilversmid Adriaan 
Claesz. Haeck, gedoopt op 21 januari 1687 in Den Haag, trouw-
de op 7 oktober 1708 in de Kloosterkerk met Hendrick Duijm. 
Hendrick Duijm was onze voorvader die in de inleiding vermeld 
wordt en waarover we in een eerder artikel in Gens Nostra 66 
‘Vader onbekend’ reeds schreven. Zij waren nog geen vier jaar 
getrouwd toen Catharina overleed op 29 juli 1712. Hendrick 
Duijm hertrouwde op 17 april 1713 in de Groote Kerk te Den 
Haag met Maria Le Maitre. Zij was ook een kleindochter van 
Janneken Harmens van Grevenbroeck en Adriaen Le Maitre. 
Haar ouders waren Johannes Adriaens Le Maitre (meester 
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bakker) en Cornelia Willems van Groenewegen. Maria werd op 
29 januari 1690 gedoopt in de Nieuwe Kerk te Den Haag.

4. Machtelt Harmens van Grevenbroeck
De tweede dochter van Harmanus Dirxsz. van Grevenbroeck 
en Mayken Pouwels werd omstreeks 1621 in Den Haag gebo-
ren. Zij trouwde in februari 1648 met Pieter Abrahams Ver-
trecht afkomstig uit Goes, dat toen nog Ter Goes werd ge-
noemd. Hun dochter Maria werd in 1648 gedoopt, maar komt 
in de testamenten van haar moeder of tante niet voor en moet 
dus jong overleden zijn.
Pieter Vertrecht overleed vóór 1666, want Machteld hertrouw-
de als weduwe in november 1666 met de jongeman Gerrit van 
Waerden, afkomstig uit Gouda. Op 10 maart 169019 laat Mach-
telt ‘huijsvrou van Gerrit van Waerde en wonend in den Hage’ 
een testament opmaken bij de notaris. Uit dit testament blijkt 
dat zij zeker niet armlastig is en tevens welke familieleden er 
in 1690 nog in leven zijn. Diverse familieleden krijgen een le-
gaat toegezegd. Haar enige dan nog in leven zijnde broer, Dirk 
Harmens van Grevenbroeck, krijgt 300 gulden. Verder worden 
de kleinkinderen van haar zuster Jannneken van Grevenbroek 
en haar man Adriaen Le Maitre bedacht met legaten tussen 
200 en 250 gulden. Willem van Alphen, meester-kleermaker en 
executeur van het testament, krijgt 50 gulden. Haar man, Ger-
rit van Waerden, zal tweemaal ’s jaars een lijfrente van 25 gul-
den ontvangen en na zijn dood zal deze lijfrente overgaan op 
Paulina en Johannes Le Maitre. Machteld bepaalt verder naar 
wie een en ander toe moet als één van de genoemde personen 
is overleden. Machteld was 83 jaar toen zij overleed in juli 1704. 
Zij werd begraven op de vijftiende van die maand; aan impost 
werd drie gulden betaald.

5. Pieter Harmens van Grevenbroeck
Pieter Harmens van Grevenbroeck, de jongste zoon van 
Harmanus van Grevenbroeck en Mayken Pouwels, werd om-
streeks 1622 in Den Haag geboren. Hij was meester-kleer-
maker en ‘lakencooper’. Hij was nog ongehuwd toen hij op 25 

juli 165020 ernstig ziek te bed lag en notaris Johannes van den 
Vijver bij hem aan huis kwam voor het opmaken van een testa-
ment. Hij legateerde ‘aan broeders en zuster om onder elkaar 
te verdelen 45 rijcxdaelder sonder meer’. Zijn beste boeken 
gaan naar twee zoons van zijn broer Dirk: Martinus en Harmen 
van Grevenbroeck. Zijn jongste zuster Trijntgen krijgt om hem 
moverende redenen vier schilderijen. Zijn moeder Mayken 
Pouwels benoemde hij tot zijn enige en universele erfgenaam. 
Pieter overleeft zijn ziekte en trouwt enkele jaren later in 1653 
met de jongedochter Petronella Gijsbreghts Cleant/Clant 
(ook genoemd Pietertje Clandt). In 165621 koopt Pieter een 
huis met erf en achterhuis aan de Groenendaalstraat. In een 
procuratie van 10 november 166422 worden achtereenvolgens 
genoemd ‘Petronella Clant, huijsvrouw van Pieter Harmensz. 
van Grevenbrock, meester cleermaecker alhier en Joost Clant, 
coopman ende opperhooft in dienst der Vereenigde Neder-
lantsche geoctroyeerde Oostindische Compagnie’.

Pieter, die zelf kinderloos blijft, wordt in 167123 benoemd tot 
voogd in een testament van Johannes Meester, schoenmaker 
en Elisabeth van Langendelst. De relatie met Pieter blijkt niet 
uit het testament.
Na het overlijden van Pieter vermaakt zijn vrouw Pietertje 
Clant op 20 september 167924 bij testament een prelegaat 
aan haar broeder Joost Clant: ‘vier lijfrentende brieven, daar-
toe behorende door haar, testatrices man gekochte, staande 
op Utrecht of de provincie van dien’. Verder worden genoemd: 
Gijsbert, Cornelis, Sijmen en Petronella Clant, waarschijnlijk 
kinderen van haar broer Joost. Ook Catharina van Greven-
broeck, ‘haer overleden man sal(ige)rs suster’ krijgt een legaat. 
Haar nicht Maria Clant krijgt ‘klederen’. Elisabeth Claes krijgt 
100 gulden, en een ‘bed met den watte deecken’. Ook 100 gul-
den ‘voor de arme van de gereformeerde keerche deser stede’. 

Na het overlijden van Pietertje Clant werd een staat en inven-
taris van goederen, roerende en onroerende opgemaakt.25 Zij 
is vóór 9 september 1683 overleden26 want haar erfgenamen 
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verkopen op die datum aan de rentmeester Johan Hanneman, 
gehuwd met Jacobina Haesbroeck, het huis met erf en ach-
terhuis aan de zuidzijde van de Groenendaalstraat voor ruim 
2400 gulden. Het voorste gedeelte van het huis werd door 
Pietertje bewoond, het achterste gedeelte werd verhuurd aan 
Zusannetje Guldemont, schoolvrouw, voor 42 gulden. 

De erfgenamen zijn: ‘Dirck van Grevenbroeck, Gerardt van 
Waerden gehuwd met Maghtelt van Grevenbroeck en Catha-
rina van Grevenbroeck, broers en susters (van Pieter), mitsga-
ders Harmanus le Maistre, Johannes le Maistre, Johan Sche-
pens gehuwd met Maria le Maistre, Adriaen Haeck gehuwd 
met Paulina le Maistre, mitsgaders Anthony Pieters, wonende 
tot Haerlem, gehuwd met Lucia le Maistre, allen sonen en dogh-
ters van Johanna (Janneken) van Grevenbroeck tesamen voor 
de eene helft, mitsgaders Joost Clandt, broeder en Claes van 
der Kruijt, gehuwd met Maria Clandt, tesamen erfgen(amen) 
van Pietertje Clandt, weduwe van den voorss. Pieter Harmanss 
Grevenbroeck’.

6. Catharina Harmens van Grevenbroeck
Catharina Harmens van Grevenbroeck, de jongste dochter 
van Harmanus van Grevenbroeck en Mayken Pouwels, werd 
omstreeks 1626 in Den Haag geboren. Zij werd Trijnt(g)en ge-
noemd. Als ongehuwde dochter verzorgt zij haar moeder tot 
aan haar dood. Zij heeft in 165627 een testament gemaakt dat 
gewijzigd wordt in april 166228 en in 166829. Er worden allerlei 
financiële regelingen getroffen met haar moeder betreffende 
het huis. In 1674 woont Trijntgen van Grevenbroeck op de Ge-
volde Laen, west. Het huis wordt voor de belasting geschat op 
2000 gulden met een belasting van 10 gulden.

In juli 168530 maakt Catharine haar laatste testament. Zij lega-
teert aan haar broer Dirck van Grevenbroeck 800 carolusgul-
den. Haar zuster Machtelt getrouwd met Gerrit van Waerden, 
krijgt haar beste onderrok en een paar gouden oorhaken met 
twee fijne stalen daaraan, die Machtelt weer moet nalaten aan 
haar nicht Maria Schepers (kleindochter van Janneken Har-
mens van Grevenbroeck en Adriaen Le Maitre en dochter van 
Jan Schepers en Maria le Maitre). Maria Schepers krijgt naast 
200 gulden ook een zilveren ‘sleutelraac’ (sleutelring?), zes 
nieuwe linnen hemden en een zwarte fluwelen mantel.
Machtelt van Grevenbroeck krijgt tevens 1500 gulden toebe-
deeld die als zij eerder komt te overlijden aan vier van de vijf in 
leven zijnde kinderen van haar zuster Janneken Harmens van 
Grevenbroeck: Herman, Maria, Paulina en Jan Le Maitre moet 
worden toebedeeld, of aan hun nakomelingen in hun ouders 
plaats. Drie van deze kinderen namelijk Herman, Maria en Jan 
krijgen ieder 400 gulden toebedacht maar hun zuster Lucia 
krijgt slechts 100 gulden (Lucia Le Maitre was getrouwd met 
Anthoiny Pieters en woonde in Haarlem; dat zij minder krijgt 
dan haar broers en zusters heeft waarschijnlijk met een ge-
loofskwestie te maken). Aan hun zuster Paulina Le Maitre (ge-
huwd met de meester-zilversmid Adriaen Haeck) laat zij haar 
verdere goederen na. Aan Maria van Grevenbroeck getrouwd 

met Monsieur Schalckwijk te Utrecht (dochter van Herma-
nus Dirksz van Grevenbroeck, de oudste zoon van Catharina’s 
broer Dirk van Grevenbroeck) eveneens 200 gulden en aan 
Elisabeth van Bueren, dochter van Monsieur Bartholomeus 
van Bueren een zilveren kom waarop de initialen van Catharina 
staan: C.V.G. Naar de gereformeerde kerk gaat een legaat van 
200 gulden.

Catharina Harmens van Grevenbroeck is tussen juli 1685 en 
maart 1690 overleden; zij wordt niet meer genoemd in het tes-
tament van haar zuster Machtelt.

De kinderen van Dirk Harmensz van Grevenbroeck 
en Maria Bilstein

1. Hermanus Dirksz van Grevenbroeck
Hermanus Dirksz van Grevenbroeck (Groevenbroeck), de oud-
ste zoon van Dirk van Grevenbroeck en Maria Bilstein, werd 
gedoopt op 22 februari 1640. Getuigen waren Bartholomeus 
Pauwels (tabaksverkoper) en Aeltgen Claes.
Hermanus werd net als zijn vader meester-knoopmaker. Hij 
ondertrouwde op 18 april 1660 in Den Haag met Alida van 
Holst (Aeltie), dochter van Jacob van Holst en Sophia Colmans. 
De vader van Alida, Jacob van Holst is vóór 24 februari 165531 
overleden, want op die datum wordt bij notaris N. de Cruyff in 
Utrecht procuratie gegeven om in Den Haag van Sophia Col-
mans als moeder van de kinderen scheiding of uitkoop van de 
boedel van hun vader af te vorderen. In deze akte wordt ook 
de grootvader van Alida, Jacob Joriaense van Holst genoemd. 
Sophia Colmans hertrouwde met Hendrick Wilgenbosch, 
waarvan ze in 1682 ook weer weduwe wordt.
Hermanus van Grevenbroeck en Alida van Holst krijgen slechts 
één dochter: Maria Harmens van Grevenbroeck, gedoopt op 
27 maart 1661 in de Nieuwe kerk in Den Haag. Doopgetuigen 
waren: Dirk van Grevenbroeck, Sophia Wilgenbosch en Maria 
Bilstein.

In een bekentenis van 21 december 1664 bij notaris Johan van 
de Vijver in Utrecht is vastgelegd dat Alida van Holst schulden 
heeft gemaakt bij de ‘zijdecooper’ Jacobus Leducq tot een 
bedrag van 500 gulden. Ook haar moeder Sophia Colmans, 
huisvrouw van Hendrik Willemsz, ondertekent de schuldbe-
kentenis. De kontakten met de koopman zijn er in december 
168232 nog, want in een akte betreffende procuratie bij notaris 
B. de Cruyff in Utrecht staat: ‘1e partij Alida van Holst, doch-
ter van Sophia Colmans, weduwe van Hendrick Wilgenbosch, 
woonplaats Utrecht. 2e partij Jacobus Leducq, frans coopman, 
woonplaats Den Haag; om huur te regelen voor een huisje aan 
de Voorhout te Den Haag’. Daar Hermanus van Grevenbroeck 
in de bekentenis van zijn vrouw niet meer wordt genoemd is hij 
waarschijnlijk vóór 21 december 1664 overleden.

Maria van Grevenbroeck, de dochter van Hermanus van Gre-
venbroeck en Alida van Holst, ondertrouwde op 21 oktober 
1679 in Den Haag en trouwde daar op 7 november 1679 in de 
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Nieuwe Kerk met Jacobus van Schalckwijck, gedoopt op 31 de-
cember 1648 in Utrecht, zoon van Willem van Schalckwijck en 
Aeltje van Holst. Jacobus van Schalckwijck was procureur bij 
het Hof van Utrecht. Op 10 maart 1680 maken Jacob en Maria 
hun testament waarin zij lijftocht voor de langstlevende vast-
leggen en zij benoemen tevens de langstlevende tot voogd 
over eventuele kinderen. Jacob van Schalckwijck is dan secre-
taris van de ‘Kleijne Rolle’ van Utrecht. Hun kinderen worden in 
Utrecht gedoopt: Wilhelmus op 22 juli 1680 in de Jacobikerk. 
De volgende kinderen in de Domkerk: Jacobus op 3 mei 1682, 
Alida op 19 december 1683 en Henricus van Schalckwijck op  
19 april 1685.
Op 3 september 168433 staat Alida van Holst wonende in 
Utrecht bij notaris D. Woertman borg ten behoeve van haar 
dochter Maria van Grevenbroeck en Jacobus van Schalckwijck 
(dan betiteld als procureur voor het hof van Utrecht) om een 
schuld van 500 gulden met rente te voldoen. De belangheb-
bende is Hendrick van Veen. Maria’s moeder is vóór 10 septem-
ber 1692 overleden, want op die datum laat Jacob van Schalck-
wijck bij notaris J. van Noortdyck in Utrecht vastleggen dat het 
begraven van zijn schoonmoeder Alida van Holst te Culemborg 
geschiedt zonder aanvaarding van de nalatenschap.
Kort daarna is ook Maria overleden. Jacob tekent op 28 de-
cember 1692 een schuldbekentenis bij notaris Houtman te 
Utrecht waarin staat dat hij, de weduwnaar van Maria van 
Grevenbroeck, 45 gulden geleend heeft van Antoni van Dan 
getrouwd met Ida van Veen te Utrecht.
Op 17 september 1694 verkoopt ‘Jacob van Schalckwijck ge-
wesene procureur van de Hoven van Utrecht’ en voogd over 
zijn onmondige kinderen, het huis te ’s-Gravenhage aan N. van 
Wouweren. 
Het is niet bekend wanneer Jacob van Schalckwijck is overle-
den.

2. Martinus Dirksz van Grevenbroeck
Martinus Dirksz van Grevenbroeck, de tweede zoon van Dirk 
van Grevenbroeck en Maria Bilstein, werd gedoopt op 24 
november 1641. De getuigen waren Pieter Lambrechtsen en 
Sijtgen Dircx. Op 9 februari 1709 werd Martinus van Greven-
broeck begraven in Den Haag, aan impost werd 3 gulden be-
taald. Waarschijnlijk was hij ongehuwd.

3. Susanna Dirks van Grevenbroeck
Susanna Dirks van Grevenbroeck werd gedoopt op 22 mei 
1644, getuigen waren Jan van Schuijse en Stijntgen Leenderts. 
Zij is jong overleden want na haar werd weer een dochter Su-
sanna genoemd.

4. Dirk Dirksz van Grevenbroeck
Dirck Dirksz van Grevenbroeck werd gedoopt op 28 januari 
1646 in de Groote of St. Jacobskerk in Den Haag. De getuigen 
bij zijn doop waren Samuel Willemsz en zijn grootmoeder May-
ken Pouwels. Hij werd net als zijn broer Harmanus en zijn vader 
ook meester-knoopmaker. 
Dirck ging op 18 maart 1668 in ondertrouw en trouwde op 2 
april 1668 in Den Haag met Clara Born. Zij zijn jongeman en 
jonge dochter en beiden wonen in Den Haag. Clara is daar ook 
geboren en wordt kantverkoopster. Op 2 september 1668 ma-
ken zij een testament waarin zij elkaar (langstlevende) tot erf-
genaam benoemen. 
Dirck is vóór 22 maart 1674 overleden, want dan maakt Clara 
als kinderloze weduwe een testament en benoemt daarbij 
haar schoonouders Dirk van Grevenbroeck en Maria Bilstein 
tot erfgenamen. Clara Born geeft op 25 augustus 167434 pro-
curatie aan notaris Nicolaes de Cruyff in Utrecht tot inning 
van vorderingen op de boedel van haar overleden vader Ewout 
Born vanwege kostgeld en ‘verschoten penningen’. Zij machtigt 
deze notaris op 4 oktober 167435 ook tot uitkoop van de boedel 
van haar vader Ewout Born die glazenmaker was in Utrecht. 
Zij wordt bijgestaan door haar schoonvader Dirk van Greven-
broeck, die met haar meereisde naar Utrecht. Ewout Born was 
weduwnaar van Theuntgen Adriaens de Swart, die vóór 23 
augustus 1667 overleed. Clara Born hertrouwde op 2 januari 
1678 in Den Haag met Johannes Loeff, geboren in Den Haag en 
daar pro deo begraven op 30 januari 1697. Op 18 oktober van 
dat jaar wordt Claartje Loeff eveneens pro deo begraven. Ver-
moedelijk betreft het Clara Born.

5. Susanna Dirks van Grevenbroeck
Susanna Dirks van Grevenbroeck werd gedoopt op 8 janua-
ri 1648. Getuigen waren Anthoni Sijmons en Anna van Mijle. 
Zij ondertrouwde op 10 en trouwde op 24 oktober 1683 in de 
Hoogduitse kerk in Den Haag met de weduwnaar Herbert 
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Hoornburgh. Op 13 maart 1698 kopen Herbert en Susanna ‘1/3 
part in een huijs en erff aen de Oostzijde van ’t Kort Achterom 
van Hermanus Dirksz van Grevenbroeck, wonende tot Voor-
burgh voor 900 gulden’. Hermanus heeft dit perceel geërfd van 
zijn vader Dirk Harmensz. van Grevenbroeck. Susanna Dirks 
van Grevenbroeck werd op 10 september 1708 begraven in 
Den Haag; aan impost werd 15 gulden betaald. 

6. Gillis Dirksz van Grevenbroeck
Gillis Dirksz van Grevenbroeck, de vierde zoon van Dirk van 
Grevenbroeck en Maria Bilstein, werd gedoopt op 19 decem-
ber 1649. Bartholomeus en Anna van Duijnen waren de peters. 
Gillis werd ‘wapensnyder’. Of hij getrouwd was is niet bekend.

7. Judith Dirks van Grevenbroeck
Judith Dirks van Grevenbroeck werd gedoopt op 31 januari 
1652. Getuigen waren Bartolomeus van Duijnen en Maria van 
de Gort. Judith ondertrouwde op 23 februari en trouwde op 9 
maart 1681 in de Hoogduitse kerk in Den Haag met Johannes 
Roo(d)t. Beiden woonden in Den Haag, maar Johannes werd 
geboren in Sluis. Hun dochter Susanna Root, die in 1682 werd 
gedoopt, is jong overleden. Hun tweede dochter, Maria Root 
trouwde met Pieter Le Maitre (genoemd in het testament van 
Machteld van Grevenbroeck in 1690).

8. Jellis Dirksz van Grevenbroeck
Jellis Dirksz van Grevenbroeck (Grevenbrouck) werd gedoopt 
op 20 januari 1654. Getuigen waren Hendrik Hertel en Pie-
tertgen Gijsberts (Clant). Hij is jong overleden want ook de vol-
gende zoon van Dirk van Grevenbroeck en Maria Bilstein werd 
Jelles genoemd.

9. Jelles Dirksz van Grevenbroeck
Jelles Dirksz van Grevenbroeck werd gedoopt op 21 november 
1655. Getuigen en peten waren Pauwel(s) en Pieter van Gre-
venbroeck, Maycke Pauwels, Anthonette Claes en Machtelt 
Harmans. Waarschijnlijk is ook dit kind jong overleden, want er 
zijn geen verdere gegevens over hem gevonden.

Noten
1. Gens Nostra 66 nummer 10/11- oktober/november 2011 ‘Vader onbekend’, deel I 

blz. 503 t/m 511.
2. Haags Gemeentearchief (HGA) krt. 3 folio 170 ev.
3. HGA inv. 811 folio 501.
4. HGA Weeskamer stamfiches nr. 2011.
5. Stadsarchief Antwerpen (SAA) PR215 folio 92v.
6. SAA SR379 folio 15v.
7. HGA boek 12 pag.1.
8. HGA Transportreg. index 1630-1639 folio 98 (fiche 13).
9. HGA inv. 52 folio 139.
10. HGA inv. 100 folio 123.
11. HGA inv. 213 folio 108.
12. HGA Schuldbrief blz. 300.
13. HGA inv. 412 folio 331.
14. HGA Schuldbrief reg. 412 blz. 422v.
15. HGA inv. 111 blz. 134.
16. HGA inv. 213 folio 133 ev.
17. HGA inv.nrs. 121-141.

18. HGA inv. 385 folio 332.
19. HGA inv. 917 folio 125 ev.
20. HGA inv. 213 folio 363.
21. HGA transportreg. index 1651-1660 K683 folio 518v.
22. HGA inv. 198 folio 88.
23. HGA inv. 425 folio 181.
24. HGA inv. 426 folio 259.
25. HGA inv. 427 folio 285.
26. HGA transportreg. 648 folio 148v.
27. HGA inv. 217 folio 119.
28. HGA inv. 274 folio 227 ev.
29. HGA inv. 280 folio 139.
30. HGA inv. 199 folio 420 ev.
31. Het Utrechts Archief (HUA) Inv. U 034a003 toeg. 34-4 aktenr. 449.
32. HUA inv. U087a001 toeg. 34-4.
33. HUA inv. U065a002 toeg. 34-4 aktenr. 286.
34. HUA inv. U072a006 toeg. 34-4 aktenr. 38.
35. HUA inv. U070a005 toeg. 34-4 aktenr. 219.

10. Maria Dirks van Grevenbroeck
Maria Dirks van Grevenbroeck, de jongste dochter, werd ge-
doopt op 6 maart 1658. Getuigen waren haar oom Pieter en 
tante Catharina van Grevenbroeck en haar grootmoeder May-
ken Pouwels. Maria ondertrouwde op 17 oktober en trouwde 
op 31 oktober 1677 in de Hoogduitse Kerk met Cornelis van 
Molswijck. Zij kregen twee kinderen: Weijburgie in 1678 en 
Maria in 1681. Cornelis van Molswijck is omstreeks 1686 over-
leden. Vermoedelijk is hij lang ziek geweest. Na zijn overlijden 
moest Maria nog 263 carolusgulden en 16 stuivers aan haar 
zwager Johannes Root betalen. Maria hertrouwde op 21 maart 
1688 in de Hoogduitse kerk met de jongeman Lourens van der 
Heyden. Hun zoon Martinus van der Heyden werd in 1691 in Den 
Haag geboren.

Van Dirk Harmensz van Grevenbroeck en Maria Bilstein zijn er 
dus geen mannelijke nakomelingen die de familienaam voort-
zetten. Ook bij diens broers was dat niet het geval. Daarmee is 
de familie van stamvader Harmanus Dirxsz van Grevenbroeck 
in de mannelijke lijn uitgestorven

Samenvatting

Dit artikel betreft Harmanus Dirxsz van Grevenbroeck en zijn 
nakomelingen.
De stamvader vestigde zich vóór 1602 vanuit het Duitse Her-
togdom Gulik in Den Haag. Hij trouwde drie keer: in 1602 met 
Grietje Aertsd, afkomstig uit Gorcum; in 1607 met Fijtgen Jans 
en in 1611 met Mayken Pouwels. De eerste twee huwelijk ble-
ven kinderloos. Uit het derde huwelijk werden zes kinderen ge-
boren. Harmanus was schoenmaker en later blauwverver. Hij 
overleed vóór 25 maart 1642. Twee van zijn drie zonen (Pouwel 
en Pieter) bleven kinderloos. Zijn zoon Dirk had wel mannelijke 
nakomelingen, maar ook in deze tak is de naam Van Greven-
broeck (voor zover bekend) uitgestorven.  <<
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JAN SJOERT MOOLHUIZEN 

Het stuurmans-leven van zeekapitein 
Luppo Gerlof Stel 
van 24 april tot 4 november 1879

In de veenkoloniën van de jaren zestig was het nog steeds de gewoonte om in het 
voorjaar te gaan ‘schoonn’. Zo ook op de zolder van de boerderij van mijn opa in 
Nieuwe Pekela waar tijdens de jaarlijkse schoonmaak onder het stof een bijzonder 
instrument tevoorschijn kwam. Bij nadere beschouwing bleek het een uit ebben-
hout, messing en been opgebouwd octant te zijn van Luppo Gerlof Stel, de vader 
van opa. Volgens een oud familieverhaal was Luppo als voormalig zeekapitein ‘op 
zee gebleven’.

1. Octant van Luppo Stel 
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Na revisie van onder andere door de tijd losgelaten lijmverbin-
dingen bleef het octant als ondersteunend bewijs van een oud 
familieverhaal sluimeren tot mijn huidige pensioenperiode. De 
belangstelling voor familiegenealogie werd daarna concreter. 
Via het speuren in regionale archieven en het raadplegen van 
doop, trouw en begraafregisters bleek echter dat Luppo niet 
op zee was gebleven. Uit correspondentie tussen de Burger-
lijke Stand van Harlingen en Nieuwe Pekela werd duidelijk dat 
het leven van overgrootvader Luppo Stel eindigde in de Zui-
derhaven van Harlingen en wel ten gevolge van een nog steeds, 
oorzakelijk gezien, niet opgeloste verdrinking.
Het daaropvolgende onderzoek in de archieven van Pekela, 
Delfzijl en vooral met behulp van de huidige digitale mogelijkhe-
den van het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen werd 
een openbaring middels de online benaderbare Groninger mon-
sterrollen1 waarmee zich in feite een volkomen andere wereld 
aandiende. Deze opening naar zijn zeemansverleden leverde 
meteen een opbrengst van tien stuks aanmonsterringen op. Per 
monsterrol beschik je daarmee over gegevens van het schip, de 
complete bemanning met hun gages en soms de bestemming.
Tevens lukte het in het Gemeentearchief van Delfzijl de in-
houd van ongeveer 27 artikelen van een willekeurige originele 
monsterrol2 te bestuderen, wat al een behoorlijk inzicht van 
het leven op zee verschafte. Een schip dat als een varende ge-
meenschap vertrekt naar verre landen met vreemde culturen, 
bracht voor de kapitein en stuurman grote verantwoordelijk-
heden met zich mee, wat overigens al in de zestiende eeuw 
door Piet Hein (1577–1629) werden onderkend.

Zicht op de Oostzee zeilvaart rond 1850

In de daarop volgende naspeuringen kwam Harlingen steeds 
vaker in beeld als mogelijke vertrekhaven en winterlaag wat 
het advies opleverde van het Noordelijk Scheepvaartmuseum 
om in het archief van het Hannemahuis in Harlingen te gaan 
speuren. En dat werd een schot in de roos. Tot onze verbazing 
ontdekten we in een paar visites alsnog een zestal aanmon-
steringen3 waarmee een veel completer tijdsbeeld ontstond.
Bovendien, en dat is uniek, krijg je hier nog de gelegenheid 
om de originele monsterrollen in te zien waarmee je over de 
complete inhoud van alle voorgeschreven verplichtingen be-
schikt waaraan de zeelui moesten voldoen. In combinatie met 
de huidige online mogelijkheden werd het onderzoek van de 
Oostzee zeilperiode nog veel interessanter door bijvoorbeeld 
de scheepstijdingen in de ‘Historische Kranten’ van de Konink-
lijke Bibliotheek4 te volgen wat inmiddels al 15 jaar aan routes 
en scheepsreizen opleverden die vervolgens in de digitale 
Scheepsindex5 werden opgenomen. In het belang van andere 
onderzoekers kun je op deze manier ook nog een bijdrage le-
veren aan een fraaie en uitgebreide scheepsindex die onder 
meer is aangevuld met informatie over de schepen, reders en 
kapiteins. Dankzij al deze mogelijkheden beschikken we thans 
over zijn meeste zeereizen waarvan het merendeel per dag is 
vastgelegd en via gerelateerde onderwerpen een gering aan-
tal daarvan zelfs per uur. Al deze gegevens leverden een schat 

van informatie op waardoor het mogelijk werd de zeeroutes te 
volgen langs diverse Hanzesteden die soms bijzonder interes-
sante verhalen opleverden.
Op deze wijze verkregen we de bevestiging dat er inderdaad 
een voormalige Oostzeevaarder in de familie voorkomt die als 
beginnend bootsgezel en vervolgens als buitenvaarder alle 
rangen doorloopt tot en met die van zeekapitein met een uit-
gesproken voorkeur voor de Baltische zeevaart. En dat zonder 
opleiding aan een zeevaartschool, maar duidelijk met de ba-
gage van de traditionele veenkoloniale opleidingen die tijdens 
de winterperiode worden gegeven door uitgewerkte schip-
pers en voormalige zeekapiteins die jonge varensgezellen de 
kneepjes van de dagelijkse praktijk bijbrengen tijdens deze 
speciaal daarvoor ontworpen zogenaamde zeemanscolleges.
Als zoon van een stelmakersfamilie bezit Luppo Stel tevens 
over een duidelijke voorkeur voor het stuurmanschap. Gedu-
rende het zeilseizoen pendelt hij steeds met vracht onder zeil 
voor Groningse reders op diverse zeereizen, ook vanuit Har-
lingen, langs onze Noordzee-eilanden naar Vlaanderen en bij-
voorbeeld Lissabon maar meestal tussen de Engelse, Schotse 
en Baltische Hanzesteden, door de Oostzee tot ver aan het 
eind van de Finse Golf zoals Sint Petersburg.
Als voorbeeld daarvan beschrijf ik hieronder twee zeereizen 
uit 1879 met de schoener ‘Reiziger’ waarbij het accent ligt op 
een ‘dicht bij huis verhaal’ wat een mooie inkijk geeft op onze 
voormalige Zuiderzee en het Waddengebied.

Aanmonstering van de Oostzee-reizigers

Het is donderdag 24 april 1879, de dag waarop Luppo Stel als 
stuurman aanmonstert op de schoener ‘Reiziger’, een schip 
van 167 ton, waarmee de huidige kapitein Willem Jan Alberda 
uit Finsterwolde inmiddels al een reputatie van verre reizen en 
gebeurtenissen heeft opgebouwd. Luppo, met zijn kwaliteiten 
als stuurman op steeds grotere zeilschepen, is met Willem 
Jan al enige tijd in Termunterzijl bezig geweest met de eerste 
pogingen om de schoener, die hier in winterlaag is opgesteld, 
weer zeilklaar te verkrijgen. Beide schippers zijn thans met 
deze voorbereiding zover dat meer hulp nodig is om het schip 
vaarklaar te krijgen. Er is dus werk aan de winkel voor een in-
middels bekende en volledige bemanning en dat wordt in de 
gemeente Delfzijl volgens de wet geregeld door de plaatselij-
ke Waterschout die volgens de richtlijnen van het register van 
aanmonstering een verbintenis sluit voor geheel het lopend 
jaar. Deze activiteit kan je zien als een wettelijk startschot 
waarbij de voorwaarden, omschreven in zo’n 25 artikelen, wor-
den voorgelezen in aanwezigheid van alle bemanningsleden.
Het laatste artikel verplicht alle aanwezige ondertekenaars 
zich tevens te houden aan hetgeen verder bij het Wetboek 
van Koophandel is voorgeschreven en hetgeen bij de wet op 
de huishouding en tucht op de koopvaardijschepen is bepaald.
Op de laatste bladzijde van monsterrol 1879-576 lezen wij dat 
wordt aangemonsterd door lichtmatroos Jan Oldenburger, de 
matrozen Hendrik Jager en Harm Zwiers. Als kok aan boord 
wordt Gerrit Voorhans genoemd. De maand gagien waar ze 
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voor werken zijn voor een lichtmatroos 30 gulden, beide mat-
rozen verdienen ƒ 35 en de kok mag voor een kapitaal van acht 
gulden aan de bak.
Luppo gaat met een traktement van ƒ 42 de schoener Reiziger 
sturen. De kapiteinsgage blijft opvallend genoeg altijd blanco 
op de monsterrol.
Willem Jan kan weer in opdracht van de reder/eigenaar F.L. 
Drenth uit Oude Pekela een Oostzeereis op goed geluk on-
dernemen, wat in het Gronings ‘op roakeldais’ wordt genoemd, 
met de betekenis op goed geluk zonder vooraf iets te rege-
len. Vanuit de reder/eigenaar gezien is het natuurlijk wel de 
bedoeling om niet alleen heelhuids maar ook compleet met 
schip en alles wat er bij hoort terug te komen. In deze tijden 
wordt daarom meestal vastgelegd ene reis te doen naar zee 
op avontuur, naar plaatsen die de schipper zal goedvinden en 
terug te komen op een Nederlandsche havenplaats.

Firth of Forth als voorkeurgebied

Op dinsdag 13 mei wordt in Delfzijl de voedselvoorraad verder 
aangevuld waarmee ze voorlopig een paar weken vooruit kunnen. 
Ze laten er verder geen gras over groeien en zeilen nog dezelfde 
dag de buitenhaven van Delfzijl uit op NW-koers naar Burntisland 
in de monding van de Firth of Forth aan de Schotse oostkust.
De afvaart is natuurlijk ‘op goed geluk’ maar inmiddels is Luppo 
in deze Schotse contreien bijna kind aan huis en Willem Jan is 
daar ook niet onbekend. Na een ruime laadperiode in Burntis-
land wordt de schoener op 3 juni uitgeklaard en volgen we de 
zeilbewegingen op de voet.

Vice versa St. Petersburg
Het onderzoek in de scheepstijdingen leverde ruim tachtig 
verschillende havenplaatsen op die Luppo tijdens zijn zeerei-
zen bezocht.
Met behulp van een ‘Google-Earth download’ is een overzicht 
gemaakt van door hem bezochte havensteden compleet met 
een heenreis-weergave van de eerste zeilroute dit jaar. Zie 
afb. 3 en 4.
Voor het eerst lezen we in de scheepstijdingen van het Rot-
terdamsch Nieuwsblad waar de reis dit jaar naar toe gaat als 
de havenmeester van Burntisland op 3 juni St. Petersburg als 
eindbestemming noteert.
Ze koersen voorlopig in ONO-richting waarna ze boven De-
nemarken kans zien om ruimschoots (dus heelhuids) boven 
de Deense Jammerbocht langs te varen en vervolgens het 
Skagerak en Kattegat doorzeilen naar Elseneur, het huidige 
Helsingør aan de toegang van de Sont die op 14 juni wordt ge-
passeerd. Na de Sont wordt aan de Zweedse zuidkust Ystad 
gepasseerd en zeilt de schoener door de Oostzee de Finse 
Golf in met bestemming Kronstadt, een belangrijke marineha-
ven die fungeert als een verdedigingsbolwerk van de circa 16 
zeemijlen verderop gelegen haven- en handelsstad St. Peters-
burg aan de monding van de rivier de Neva. Na aankomst op 23 
juni verblijven ze in deze omgeving tot een gunstige lading het 
sein van de terugreis met bestemming Amsterdam betekent 
met de uitklaring op 7 augustus.
Veel lezers zullen zich bij een Sont-passage afvragen welke 
vracht de Reiziger dit keer vervoert. We blijven helaas het ant-
woord schuldig. De Sont tolregisters, waarin onder meer de 

2. Schoener ‘Reiziger’
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vrachtsoort werd geregistreerd, zijn al in 1857 onder grote inter-
nationale druk opgeheven en bestaan dus niet meer. We hebben 
echter wel een idee, want van de reizen voor 1857 is bekend dat 
uit de Schotse kust veelvuldig steenkool naar de Oostzeelanden 
werd vervoerd en dat er regelmatig veel hout mee terug ging. 
En daar weten onze timmerende voorouders in het Noorden en 
zeker in de Veenkoloniën wel raad mee. In het noordoostelijk 
Groningen is de exploitatie van turf en huizenbouw langs de ka-
nalen nog steeds realiteit. In IJmuiden en Amsterdam kunnen ze 
echter ook genoeg hout gebruiken want in de omgeving van het 
nieuwe Noordzeekanaal is, na de opening daarvan in november 
1876, ook voldoende werk aan de winkel. De havenmeester van 
IJmuiden vermeldt dan ook dat de Reiziger op 25 augustus uit 
zee en St. Petersburg is aangekomen.
Ze hebben voor het lossen ruim veertien dagen nodig waarna 
de schoener vervolgens via het IJ op donderdagmorgen 11 sep-
tember om 11 uur de Oranjesluizen passeert op reis naar het 
Vlie, het water dat Vlieland scheidt van Terschelling.

Op dat moment heeft de bemanning geen enkel idee wat hun 
boven het hoofd hangt als resultaat van wat zich op dat zelfde 
uur in Amsterdam bij het Paleis voor Volksvlijt afspeelt bij de 
voorbereiding van een geheel andere reis. Het gevolg daarvan 
gaan ze ’s middags meemaken, sterker nog ze gaan er zelfs aan 
deelnemen.
We hebben de indruk dat de schoener in ballast is vertrokken, 
vervolgens langs Marken de Zuiderzee op zeilt waarna Luppo 
eerst NNO stuurt op het eiland Urk dat tegen drieën in zicht 
komt. Daarna is het de bedoeling om NNW aan te houden op 
het Vlie, als startplaats voor de volgende Oostzeereis. Maar 
dat loopt anders voor de bemanning, vlak voor de Val van Urk.
Tot hun verbazing worden ze ingehaald door een ballon die, 
voortgestuwd door een flinke windkracht, nogal merkwaardi-
ge capriolen maakt. Vermakelijk op het eerste gezicht, waar-
schijnlijk een luchtschipper die indruk wil maken is de eerste 
gedachte. Na enige tijd zien ze echter dat uit de korf ook re-
gelmatig ballast overboord wordt gegooid en de ballon deson-
danks hoogte gaat verliezen.

Het vermaak over deze activiteiten slaat om in enige be-
vreemding totdat de mand onregelmatig het wateroppervlak 
raakt en zelfs water schept. Kennelijk gaat er toch het een en 
ander mis. Willem Jan en Luppo besluiten hulp te bieden. Met 
de stevige Zuidwester in de rug gaan ze vol voor de wind en 
met bolle zeilen proberen ze de ballon in te halen.
Na enige tijd naderen ze het inmiddels op drift geraakte ge-
vaarte en wordt het de hoogste tijd voor Luppo om er zodanig 
op in te sturen dat ze met de boeg enig houvast verkrijgen in 
de ballontouwen.
En warempel dat lukt zodat de ballonvaarder de kans krijgt om 
er uit te springen en daarna heelhuids aan boord van de al uit-
gezette sloep wordt gehaald.
Nu is het zaak zoveel mogelijk wind uit de zeilen te halen om de 
bemanning de gelegenheid te geven de mand langs de boor-
den van het schip te leiden om bij de achterplecht de ballon-

touwen te zekeren. Een klus waar de matrozen Jan Oldenbur-
ger, Hindrik Jager en Harm Zwiers de handen vol aan hebben. 
Vanuit het gangboord zien ze daarna dat onderin de mand, 
een vrouwspersoon met een gebroken arm ligt. Met veel in-
spanning wordt ook zij aan boord gehaald evenals de sloep, de 
mand en de ballon. Eenmaal aan boord blijkt de dame de be-
kende ballonreizigster Fanny Godard te zijn.

Intussen is het al zo laat geworden dat Alberda besluit beide 
ballonvaarders te verzorgen en die nacht aan boord te houden 
opdat ze enigszins tot rust kunnen komen. Willem Jan Alber-
da besluit een rustpauze te houden voor iedereen en wordt er 
ter reede van Urk tot de volgende morgen afgeankerd. Aldus 
wordt de volgende dag vroeg op de vrijdagmorgen het anker 
gelicht en de reis naar het Vlie vervolgd. Na aankomst op de 
Vliereede in de voormiddag om één uur gaan de beide ballon-
vaarders, compleet met ballon en mand, van boord om daarna 
naar het vasteland te worden verscheept.

Gelukkig hebben ze de onfortuinlijke ballonreizigers van een wis-
se verdrinking gered. Die kunnen nu ook weer vooruit. Maar nog 
niet direct, zo lezen we achteraf in het Nieuws van de Dag7 maar 
als de ballon is te herstellen kan de, in Amsterdam achtergeble-
ven, echtgenoot van de koene ballonreizigster madam Fanny 
Godard er binnenkort op zijn beurt weer mee opstijgen. Voordat 
beide ballonreizigers naar Amsterdam terug kunnen, gaan ze 
eerst met een loodskotter naar Harlingen want mevrouw Go-
dards gebroken arm moet in Harlingen deskundig door de plaat-
selijke dokter J.H. Ansingh behandeld worden.

Het Vlie

Vrijdag 12 september aan het begin van de middag nadat lucht-
schipper Fanny Godard en haar medereiziger journalist Kehrer 
met de gehavende ballonrestanten op de Vliereede van boord 
zijn gegaan wordt het anker weer gelicht, de zeilen opgetrok-
ken en de vaart er in gezet. Koersend op de Noord, richting 
Oostzee. Weer op goed geluk en nog dezelfde dag.
De voedselvoorraad is natuurlijk weer bijgevuld want het is 
redelijk zwaar werk, reden waarom hier ook een voorschrift 
(Art.5) voor aanwezig is op de monsterrol die luidt: Een ieder 
zal zich tevreden moeten houden met het navolgend rant-

3. De Firth of Forth
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soen: 1,5 kg zout vleesch, 5 hectogram spek, 5 hg stokvisch, 3,5 
hg boter en bij gebreke daarvan 2 dl zoete olie, 2 kg brood, dat 
alles per week.
Overigens worden den Schepelingen verstrekt de vereischte 
groene en grauwe erwten of bonen, gort, meel, water en ver-
dere benodigdheden die op de Schepen, hier tehuis behoren-
de, gebruikelijk zijn.

Golf van Riga

Op de tweede Oostzeevaart dit jaar passeert de Reiziger na 
vijf dagen zeilen op 17 september wederom Elseneur, volgens 
de scheepstijdingen onderweg van Amsterdam naar Riga. 
Daarna wordt uit Elseneur met OZO zijwind aan stuurboord de 
Sont doorgezeild en na ronding van de Zweedse zuidkust de 
Oostzee weer ingevaren.
Met anderhalve week zeilen voor de boeg op NNO-koers gaan 
ze vervolgens richting Riga waar ze op 28 september eerst in 
Bolderaa voor anker gaan, zie afb. 4.
Zeilschepen zoals de Reiziger zijn in deze tijden zowel op zee 
als op de rivieren kennelijk in hun element. De rederij van F.L. 
Drenth in Oude Pekela heeft op deze wijze elf schepen in de 
vaart waarvan het merendeel in de diverse Hanzesteden be-
drijvig is.
Onder Luppo’s verantwoordelijkheid begint hier een drukke 
periode van ruim drie weken lossen, ontvangen en plaatsen 
van goederen waarbij hij dag en nacht aan boord dient te blij-
ven en tevens voor de sluiting des nachts zorgt zodat ze op tijd 
verder de Golf in kunnen zeilen om na het laatste stukje over 
de rivier in Riga af te ankeren.

Feest in Riga
Plaatsing van de laatste goederen is hier in volle gang voor 
de retour vrachtreis naar Holland maar wordt rond 9 oktober 
onderbroken door het roepsein PRFC8 van de schoener ‘Reizi-
ger’. Een telegram, nieuws uit Nieuwe Pekela: Luppo is vader 
geworden van dochter Grietje en met moeder Grietje is alles 
ook goed verlopen. 
Aan boord in Riga wordt dit heugelijk gegeven ’s avonds uiter-
aard gevierd. Een normaal gebeuren voor de buitenvaarders 
die op afstand maar moeten afwachten hoe één en ander thuis 
wordt verwerkt. In de provincie worden deze zaken echter ge-
ruisloos door familie, naaste buren en schippers opgelost. In 
dit geval wordt de geboorteaangifte verzorgd door de plaat-
selijke verloskundige Hendrik Nanninga.
Met de belading van de schoener schiet het goed op en ze gaan 
er vanuit over één week het ruim vol te hebben voor de terug-
reis naar Holland, ter afsluiting van het zeilseizoen.
 

Vertrek uit Bolderaa

Aan het eind van de week, vrijdag 17 oktober is het vrachtruim 
inderdaad gevuld en de uitklaring geregeld. Dezelfde dag nog 
gaan de trossen los onder het motto: naar huis. De havenmees-
ter van Bolderaa noteert dat de ‘Reiziger’ met ONO-wind en 
Holland als bestemming de Oostzee is opgezeild. De tegen-
wind werkt niet erg mee maar laveren is een kunst die ze ze-
ker wel onder de knie hebben en de Golf van Riga is daarvoor 
breed genoeg. Na de Oostzee gaat het richting Sont, naar de 
drukte in Elseneur.
In een krantbericht9 lezen we: Elzeneur 15 oktober. Eene bui-

4. De route naar Sint Petersburg
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Noten
1. www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl/nl/collectie-en-onderzoek/onderzoek/

monsterrollen.
2. Register van aanmonstering van zeevolk. Gem. Delfzijl, periode 13-09-1878 tot 

12-07-1889.
3. Gemeentearchief Harlingen, Archief van de Waterschout te Harlingen, Regis-

ters van aanmonstering op zeeschepen, inv.nr 3 1860.
 Monsterrollen, inv.nr 26 1871; inv.nr 27 1872-1873; inv.nr 30 1875; inv.nr 35 1880.
4. www.delpher.nl/nl/kranten.

5. www.scheepsindex.nl.
6. www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl/monsterrollen Monsterrol Nr:1879-57.
7. www.delpher.nl/nl/kranten/ Nieuws v.d. Dag 15-09-1879 pag. 7.
8. Het roepsein is een vierletterige telegramcode van een schip volgens het inter-

nationaal seinboek. www.dordtenazoeker.nl/OverigeHulpbronnen/roepseinen 
1867.

9. Rotterdamsch Nieuwsblad 22-10-1879 pag. 3 (periode 1879, zoekterm Falster-
bo 1500).

tengewoon groote menigte schepen van alle natien liggen op 
dit ogenblik op deze reede en in de Sond ten anker; hun aantal 
wordt tusschen hier en Falsterbo op ongeveer 1500 geschat.
Op 17 oktober, als ze de Golf van Riga uitzeilen, bericht het Rot-
terdamsch Nieuwsblad dat gisteren en heden wel 1000 sche-
pen de Sond zijn gepasseerd ...
En juist daar krijgt Gerrit Voorhans, de kok aan boord, nog 
de gelegenheid om van de parlevinkende Deense boeren wat 
verse landbouwproducten in te slaan waarna ze volgens de 
scheepstijdingen op 28 oktober Elseneur passeren. Luppo 
kan met WtN-wind het roer redelijk recht houden, zeker als ze 
voorbij Skagen zijn. En na de Jammerbocht? Dan gaat het echt 
‘regt zo die gaat’, richting Holland!

Termunterzijl

De laatste scheepstijding van dit jaar lezen we in het Alge-
meen Handelsblad van 8 november waaruit blijkt dat de 
schoener Reiziger op 4 november in Termunterzijl voor anker 
gaat. Na beëindiging van deze zeereis wordt het schip voor 
zover nodig eerst gelost en vervolgens watervast en bezem-
schoon gemaakt, waarna de ontlading van het schip binnen 

drie dagen met een verklaring onder ede door schipper Alber-
da wordt bekrachtigd. De Oostzeevaart zit er op voor dit jaar.
De ‘Reiziger’ is onttakeld en gaat in winterlaag. Willem Jan 
Alberda vertrekt naar huis in Finsterwolde en Luppo regelt 
de thuisreis voor de bemanning en zich zelf via de Dollert, bij 
Nieuwe Statenzijl de Westerwoldse-A in en vervolgens de 
Pekel-A op. Per schip natuurlijk want bekende thuisschippers 
zeilen hier genoeg. Luppo kan naar zijn Grietje, die met de zes-
jarige Sjoert wacht op de eerste kennismaking van hun man en 
vader met zijn laatst geboren dochter.

Wij veronderstellen dat het thuisfront natuurlijk één van de 
septemberkranten met het ballonverhaal bewaarde. Dat kon 
er nog wel af, een kostelijk verhaal op een pagina lange kolom 
in de Leeuwarder Courant van 17 september 1879 pag. 3. En dat 
voor drie cent... Zie afb. 5.  <<

Belangrijkste algemene informatiebronnen:
www.allegroningers.nl
www.kapiteinshuis.nl
www.beeldbankgroningen.nl 

5. Krantenknipsel ballonreis 6. Briefhoofd van Fanny Godard, detail
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HANS NAGTEGAAL

Het wapen van  
Maerten Engelbrechtsz Graswinckel

Als heraldicus en genealoog trekken wapens die afwijken van het standaard-
patroon altijd mijn aandacht. Onder een standaardpatroon wordt verstaan dat het 
wapen niet afwijkt van de naamdragende verwanten. Als er ineens een grote ver-
andering optreedt, wil ik proberen te analyseren wat de beweegredenen daarvan 
zijn geweest. Soms blijkt de oorzaak te zijn een vernoeming naar de grootvader 
van vrouwelijke kant, die gedaan is om een verkregen erfenis of om de persoonlijke 
status te verhogen. Veel van deze artefacten in de heraldiek komen voor in de zes-
tiende en in het begin van de zeventiende eeuw. In dit artikel gaan we het gevieren-
deelde wapen van Maerten Engelbrechtsz Graswinckel eens nader beschouwen.

1. De officieren van het witte vendel, geschilderd door Jacob Willemsz Delff in 1648. Maerten Engelbrechtsz  
Graswinckel staat als eerste links met de schuine lans in de hand. Museum Prinsenhof Delft
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Maerten Engelbrechtsz Graswinkel behoorde tot een Delft-
se regentenfamilie en staat als luitenant afgebeeld op het 
schuttersstuk genaamd ‘De officieren van het witte vendel’, 
geschilderd door Jacob Willemsz Delff (1619-1661). De familie 
Graswinckel voerde als wapen: in zilver drie zwarte roggen. 
Maerten Engelbrechtsz Graswinckel ging zijn wapen vieren-
delen en dit op een ongebruikelijke manier.

Belangrijk is dat je over meerdere bronnen beschikt zodat je 
het wapen kunt vergelijken. Het kan ten slotte ook een uitglij-
der van een ondeskundige (heraldische) schilder zijn. In het 
gemeentearchief van Delft zijn drie wapenboeken en een wa-
penkaart aanwezig. Op de wapenkaart staan de wapens van 
de vroedschap vanaf 1467. Alleen met wapenafbeeldingen kan 
men echter geen wapens analyseren en een heraldische kwar-
tierstaat opzetten. Met moet altijd eerst een genealogisch 
onderzoek doen en daarna kan men de wapens op zijn plaats 
zetten en conclusies trekken.
Door veel genealogische informatie bij de wapenvoerder toe 
te voegen krijg men ook een goed inzicht op welk niveau van de 
samenleving de wapenvoerder zich bevond en op welk niveau 
zijn partner gezocht moet worden, dit mede omdat bij veel 
vrouwen in de zeventiende en zestiende eeuw de achternaam 
ontbreekt en er veel dezelfde namen voorkomen.

Is er sprake van dat in elk kwartier een ander wapen is afge-
beeld dan behoren daar de wapens van de grootouders te 
staan en wel op de volgende manier:
Het wapen van de grootvader van vaderskant in kwartier I;
Het wapen van de grootvader van moederskant in kwartier II;
Het wapen van de grootmoeder van vaderskant in kwartier III;
Het wapen van de grootmoeder van moederskant in kwartier IV.

Het heraldisch schema op afb. 3 is grotendeels nagetekend 
uit de ‘Kwartierstaten van Delftse Vroedschappen’ van Willem 
van der Lely, burgemeester, genealoog en heraldicus van Delft 
(1698-1772), genealogisch gecombineerd en aangevuld met ge-
gevens uit andere bronnen.1

Mr. Engelbert Gerritsz Graswinkel van Maesland is vernoemd 
naar de vader van zijn moeder Engelbrecht Cornelisz van 
Maes land. Omdat hij vernoemd is naar zijn grootvader gaat 
hij ook de achternaam Van Maesland overnemen, of te wel de 
naam van zijn moeder voeren. In tal van akten en op de Univer-
siteit ontmoeten wij hem onder Engelbert (Engelbrecht) van 
Maes land. Sporadisch wordt hij Engelbert van Graswinckel 
van Maesland genoemd. Hij draagt de naam van zijn moeder 
en voert het wapen van zijn vader. Dit was in de vijftiende, zes-
tiende en in het begin van de zeventiende eeuw heel normaal. 
Dat is de oorzaak dat vaak dezelfde wapens onder verschillen-
de namen voorkomen.
Zijn zoon Maerten volgt zijn vader niet en gaat weer de naam 
Graswinckel voeren. Tot 1638 voerde hij als wapen in zilver 
drie zwarte roggen, daarna gaat hij zijn wapen vierendelen 
en plaatst in de kwartieren de wapens van de grootouders 
van zijn vader. Dat hoort niet, hij behoort zijn grootouders er 
in te plaatsen. Hier is geen sprake van status verhoging want 
de geslachten aan moederszijde Van Hoogenhouck en Van der 
Dussen waren welgestelde regentenfamilies. Mogelijk speelt 
een erfenis van de familie Maesland een rol want die familie 
was blijkbaar belangrijk voor Maerten.
Feitelijk is een gevierendeeld wapen met in de kwartieren de 
wapens van de grootouders een persoonlijk wapen. Een wapen 
en zegel dat tijdens het leven van de wapenvoerder is gebruikt 
is het zuiverste wapen. De wapens in de kwartieren, (in dit ge-
val van de grootouders van zijn vader), zullen juist zijn.
In het Nederland’s Adelsboek (1993) pag. 453 staat dat Jan 
Jansz Graswinckel (nummer 8 in onderstaande kwartierstaat) 
gehuwd was met Geerte Jacobsdr Touw (uit het geslacht Van 

3. Regelgeving van een gevierendeeld wapens met vier verschilde kwar-
tieren

2. Wapen van de familie Graswinckel
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der Burch). De zin tussen haakjes klopt niet. Het geslacht Van 
der Burch stamt uit het geslacht Touw en niet andersom en 
Geerte Jacobsdr Touw stamt ook niet uit het geslacht Van der 
Burch. In de late middeleeuwen is er sprake van een geslacht 
Touw (Thou, Touwen) in Schie- en Delfland en een geslacht Van 
de Burch in Delft. Eén tak van dit geslacht Touw is vermoedelijk 
via een vrouwelijke overgang zich Van der Burch gaan noemen 
maar het geslacht Touw is blijven voortbestaan. Als Geerte Ja-
cobsdr Touw werkelijk een Van der Burch was geweest dan zou 
Maerten dat zeker in zijn derde kwartier geplaatst hebben. 
Ook Willem van der Lely geeft bij Geertruij Touw Jansdr geen 
enkele verwijzing naar Van der Burch. Bij een eventuele nieuwe 

serie van Nederland’s Adelsboek zou een aanpassing op zijn 
plaats zijn. Het ontbreken van bronnen is ook een probleem bij 
het Nederland’s Adelsboek.

Maerten Engelbrechtsz (Engelbert) Graswinckel, geboren 
Delft 29 juni 1612, zeepzieder in de ‘Seepketel’ aan de Poele-
markt te Delft, lid van de ridderlijke broederschap genaamd 
‘De Confrérie van de Handbusch binnen Delft’ 16382, luite-
nant 1648, kapitein der schutterij 1652, veertigraad te Delft 
1652-1672, regent van het Meisjeshuis 1652, havenmeester op 
Delfshaven 1653, weesmeester 1656, 1657, 1663, 1664, sche-
pen 1658-1662, burgemeester van Delft 1665-1667, regent 

4. Heraldisch schema
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Noten
1. Dit zijn ook de kwartieren van Pieter van Vollenhoven, gepubliceerd in De 

Nederlandse Leeuw 1965, kolom 122 e.v. Deze kwartieren zijn afkomstig van: 
GAD, archief nummer 176, Collectie W. van der Lely, inv. nr. 25, Kwartierstaten 
van Delftse Vroedschappen (18de eeuw). Later is dit handschrift in fragmenten 
door L.G.N. Bouricius geplaatst in De Nederlandsche Leeuw (1914), kolom 291, 
daarom verwijs ik in de kwartierstaat niet naar De Ned. Leeuw 1965.

2. GAD, Archiefnr. 309, Scherpschuttersvereniging ‘Dilletto ed Arme’, inv. nr. 8, pag. 20.
3. R. Boitet, Beschryving der Stadt Delft (1729), Naamlijst van de Heeren Schou-

ten, Burgemeesteren, Schepenen, Thesauriers, Wees- en Havenmeesters der 
stad Delft. Deze bron is van toepassing op alle regenten van Delft.

4. Nederland’s Adelsboek (1993), blz. 455.

Oude Mannen- en Vrouwenhuis 1666, thesaurier 1667, presi-
dent burgemeester 1671-1672 te Delft, adjunct-gecommitteer-
de in de Staten van Holland en West-Friesland 1668-1670, als 
jm. wonend aan de Voorstraat 1636, aan het Oude Delft 1675, 
overleden Delft 20 april 1675, begraven Delft (O.K.) 24 april 
1675.3 4 Hij trouwt Delft 27 juli 1636 (ondertrouw aldaar 12 juli 
1636) met Maria Harmendr van Ruijven, geboren Delft 10 fe-
bruari 1612, wonend aan de Voorstraat 1636, regentes van het 
Fratershuis ald. 1658, overleden Delft 31 januari 1703, begraven 
ald. (O.K.) 6 februari 1703, dochter van Harmen Pietersz ge-
zegd van de Werve en Catharina Pietersdr van Ruijven gezegd 
van Brandwijck.  <<

5. Maerten Engelbrechtsz (Engelbert) Graswinckel 

6. Rechts de wapens van Engelbrecht Maertensz, Maerten Harmensz en 
David Harmensz Graswickel
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PETRONELLA J.C. ELEMA

Een schippersfamilie Swart uit Groningen 

Het huwelijk van Jacob Steffens

Uit Eentjen Alberts – de vrouw van Jacob Steffens – werd op 7 februari 1697 in 
Eenrum een zoon geboren.1 Volgens haar eigen opgave bij de bevalling was de va-
der van dat kind niet haar echtgenoot. Er is helaas geen doop aangetekend, dus is 
het niet duidelijk welke naam het jongetje kreeg, en zo valt eigenlijk niet eens na 
te gaan of het zijn eerste levensjaren überhaupt overleefde. Maar ik heb dienaan-
gaande wel een suggestie…

1. Kaart van de provincie Groningen door F. de Wit circa. 1725
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Eerst terug naar de gebeurtenissen in de winter van 1697. 
Jacob Steffens, de wettige echtgenoot van de kraamvrouw, 
wachtte na de geboorte geen moment. Reeds één dag later 
verzocht hij bij het plaatselijke gerecht om echtscheiding 
wegens overspel van zijn vrouw, met wie hij ‘in geen 3 à 4 jae-
ren eenige vleeslijke conversatie heeft gehat’.2 Het feitelijke 
huwelijk tussen Jacob en Eentje zal dus niet heel lang ge-
duurd hebben: ze waren eind 1690 gehuwd en in 1697 woon-
den ze al jarenlang gescheiden. Van kinderen is ook nergens 
sprake.
Eentjen Alberts werd door haar man voor het gerecht opge-
roepen, maar verscheen niet; geen wonder voor een vrouw 
die pas bevallen was.3 Reeds anderhalve maand na de eerste 
aanleg, (die op 8 februari 1697 had plaatsgevonden) werd de 
echtscheiding uitgesproken, en kort daarop verzocht Jacob 
Steffens nog eens specifiek toestemming om een ander hu-
welijk te mogen aangaan bij leven van Eentje Alberts.4

Tegelijk met de vierde en laatste oproep namens Jacob Steffens 
werd Eentje voor de eerste keer opgeroepen door het gericht 
(= gerecht) zelf, nu in zake van overspel; na 12 april 1697 volgden 
er nog drie verdere citaties.5 Er werd geen melding gemaakt van 
haar opkomst maar het gericht heeft haar kennelijk wel gehoord 
en bovendien werd gerept van een verklaring van de vroedvrouw 
en van ‘de wijven’ die bij de bevalling aanwezig waren.
Eentjen Alberts – haar voornaam was niet uniek, maar wel tame-
lijk zeldzaam – kwam bij haar huwelijk uit Leens, waar de doop-
boeken in 1680 aanvangen: niet vroeg genoeg om haar doop te 
tonen. Ze woonde ten tijde van de beschreven gebeurtenissen 
klaarblijkelijk al enige tijd in bij het echtpaar Tjaart Derks en 
Martjen Tjaarts, die beiden getuigden dat Jacob Wijrsema het 
afgelopen jaar ’s nachts hun huis binnenkwam en dan verwoede 
pogingen deed om bij Eentje in de bedstede te slapen!6 En inder-
daad was deze vrijgezel degene die zij als de vader van haar kind 
aanwees. Het gerecht veroordeelde Eentje op 3 mei 1697 tot 80 
daalder – 120 caroliguldens – breuk wegens overspel.7 Of ze het 
bedrag ooit heeft kunnen opbrengen?

Wijrsema

Enkele weken na deze veroordeling ging men dan toch einde-
lijk over tot de vervolging van haar partner in de zonde, Jacob 
Wijrsema.8 Ook hij bleef weg. Na alle regelmaat van de voor-
afgaande dagingen ziet het ernaar uit, dat men Jacob weinig 
last heeft willen berokkenen. In oktober van dat jaar werd hij 
nog eens tevergeefs opgeroepen en daarna ging de zaak als 
een nachtkaars uit...9 En zulks niet omdat hij zich had geab-
senteerd, want veertien dagen na die laatste vermelding ver-
scheen hij rustig voor hetzelfde gericht inzake de betaling van 
een ton kluinbier.10

Jacob kwam niet uit Eenrum, waar Eentje gedurende haar hu-
welijk woonde, maar uit Baflo. Daar was hij op 7 maart 1658 
gedoopt als zoon van Derk Garbrands Wyrsema, van Baflo, en 
diens tweede vrouw Louke Jacobs, die uit Usquert afkomstig 
was. Ten tijde van de hierboven vermelde gebeurtenissen was 

hij dus achter in de dertig: ruimschoots meerderjarig en oud 
genoeg om te weten wat hij aanrichtte.
Twee jaar na de geboorte van zijn onwettige zoontje, in januari 
1699, trouwde hij te Baflo met Trijntje Okkes, uit datzelfde dorp. 
Drie maanden later, op 16 april 1699, werd daar hun zoon Derk ge-
doopt en in maart 1705 hun zoon Jacob: maar bij die laatste aan-
tekening staat als vader ‘sal. Jacob Wijrsema’, dus dat kind was 
postuum geboren (en dientengevolge naar de vader vernoemd).

Van Eentjen Alberts heeft nooit meer iemand iets vernomen ... 
Maar misschien wel van haar kind?
In het dorp Wehe moet omstreeks 1716 een Albert Wijrsema 
zijn getrouwd met een Grietie Harms. (Het trouwboek van 
Wehe ontbreekt; de doopboeken zijn er wel.) Als dit nu eens 
de zoon van Eentjen en Jacob is geweest? Hij zou dan de voor-
naam van zijn moederlijke grootvader hebben meegekregen, 
maar de familienaam van zijn onwettige vader voeren. Het 
grootste bezwaar is, dat hij dan wel jong (op z’n negentiende) 
gehuwd moet zijn. Daar staat dan weer tegenover de vernoe-
ming van het oudste kind. Uit het huwelijk van Albert en Grietje 
werd namelijk gedoopt:
a. Eentie Albers, gedoopt Wehe 25 december 1716.
b. Harmen Alberts, gedoopt Wehe 12 september 1718.
c. Harmen Alberts, gedoopt Wehe 14 november 1723.
Het zou mooi zijn als Eentjen ten minste nog heeft mogen ge-
nieten van een paar kleinkinderen!

De kerken van de stad Groningen worden als volgt afgekort:
Gr.K. of M.K.: Grote Kerk / Martinikerk.
N.K.: Nieuwe- of Noorderkerk.
A.K.: A-Kerk.

Genealogie van Jacob Steffens

I. Steffen Sibes, lidmaat op belijdenis Winsum 10 maart 
1665, trouwt Winsum 10 januari 1664 Elske Dercks, lidmaat 
op belijdenis Winsum 11 maart 1664.

Uit dit huwelijk:
1 Jacob Steffens, gedoopt Winsum 9 oktober 1664, volgt II.
2 Sibe Steffens, gedoopt Winsum 17 november 1666.
3 Julle Steffens, gedoopt Winsum 30 augustus 1668.

II. Jacob Steffens, gedoopt Winsum 9 oktober 1664, lidmaat 
op belijdenis Groningen (bij der A) maart 1706, schipper, 
overleden voor 1730, trouwt (1) Obergum en Maarhuizen 30 
november 1690 (echtscheiding Eenrum 31 mei 1697) Een-
tijn Alberts, van Leens, ondertrouwt/trouwt (2) Gronin-
gen 9 september/17 oktober 1699 Geesjen Hindricks, van 
Vlagtwedde, overleden Groningen (weduwe Jacob Stef-
fens Swart, Visserstraat, breuk betaald) 10 februari 1741.

Na de echtscheiding medio 1697 hertrouwde Jacob Steffens 
in de herfst van 1699, niet meer in de provincie maar in zijn 
nieuwe woonplaats, de stad Groningen. Daarbij stond wel zijn 
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herkomst opgegeven als Winsum, maar werd geen melding ge-
maakt van een eerder huwelijk. Twee maanden later werd hun 
eerste kind gedoopt.
Hij werd burger te Groningen als Jacob Steffens, schipper, in 
het winterseizoen 1702-’03 en betaalde in 1703 ook admissie-
geld voor het stedelijke schippersgilde. Bij de doop van hun 
kinderen woonde hij meestal in de Visserstraat, maar eenmaal 
(in september 1706) werd zijn adres opgegeven als Bij de A. 
Daar woonde hij ook, toen hij eerder dat jaar lidmaat was ge-
worden.

De doopboeken van Vlagtwedde beginnen in 1678 en vermoe-
delijk was Geesje Hindriks al vóór dat jaar gedoopt. Ze kan – 
gezien de vernoeming van een dochter Grietje – een dochter 
zijn geweest van Hindrick Eilers en Griete Hindricks, die in 
Vlagtwedde op 1 april 1681 een zoon Eilerus lieten dopen.
Geesjen Hindriks, weduwe van Jacob Steffens, liet eind 1729 
een testament opmaken.11 Daarin bepaalde zij dat, omdat haar 
zoons tezamen het lijfstoebehoren van hun vader hadden ge-
noten, haar dochter na Geesjes dood haar lijfgoed zou krijgen. 
Verder zouden de zoons (zij gebruikte het meervoud, maar 
noemde geen namen) ieder evenveel uit de boedel erven als 
de dochter – het was noodzakelijk om dat te stipuleren, anders 
zouden volgens stadsrecht de zoons met twee handen mogen 
toetasten in de erfenis, tegen de dochter met slechts één. Ten 
slotte legateerde zij aan de armen ƒ 3.
De bedoelde dochter was ongetwijfeld de in 1702 geboren Griet-
je Jacobs; van een dochter Elsje vond ik later geen sporen meer.

Uit het tweede huwelijk:
1. Steffen Jacobs, gedoopt Groningen Gr.K. 23 december 

1699 (Visserstraat), volgt IIIa.
2. Grietje Jacobs, gedoopt Groningen A.K. 26 maart 1702 

(Visserstraat), ondertrouwt/trouwt (1) Groningen (voor 
haar mons. Groenenbergh als verzochte getuige) 14/27 
mei 1729 Garbrandt Claassen, gedoopt Groningen Gr.K. 
18 maart 1704, schipper, zoon van Claas Jans en Mar-
richje Garbrands, ondertrouwt/trouwt (2) Groningen 
(voor de bruid Hindrik Jacobs Swart als broeder) 7 ja-
nuari/1 februari 1758 Joost Roelfs (bij zijn huwelijk van 
Noordwijk) gedoopt Marum 13 december 1696, zoon 
van Roelef Joosten (en van Zijtske Luis); hij was eerder 
gehuwd in Grijpskerk 24 oktober 1723 met Jantjen Frit-
ses, van Grijpskerk.

 Joost Roelfs was in 1772 ‘oom’ bij de ondertrouw van Gees-
je Hindriks, IIIb.4. Daarom zal Grietje Jacobs niet identiek 
zijn aan Grietje Jacobs Swart, van Lheer (= Leer, Oostfries-
land), overleden Groningen (als weduwe van Benjamin de 
Vries, sic) 21 augustus 1792, trouwt Groningen 18 mei 1764 
Jan Benjamins de Vriese, corporaal, van Lheer.

 Ten tijde van het tweede huwelijk van Grietje Jacobs, 
weduwe van wijlen de schipper Garbrand Claassen, 
werd een inventaris opgemaakt.12 Er was een huis aan 
de westkant van de A ter waarde van ƒ 1000, doende 
jaarlijks tot grondpacht aan de stad ƒ 4.5.4. Verder was 

er een vordering ad ƒ 1100 op Jan Lubberts Lust tot Dor-
numer Zijl in Oostfriesland wegens een restant koop-
schat van een smakschip. Aansluitend maakte Grietje 
een afkoop met de voogden over haar minderjarige kin-
deren, te weten Claas Clasen, Hindrik Jacobs Swart en 
Evert Ketelaer.13 Zij zou de kinderen Hindrik (in’t 16e jaar) 
en Marrigje (in’t 14e jaar oud) opbrengen tot 25 jaar, hen 
daarna een uitboedeling meegeven en ƒ 333.13.3 uitbe-
talen. De geboorte van deze Hindrik past mooi in de kin-
derreeks, maar zijn doop trof ik niet aan. Dat er ook nog 
oudere, toen al meerderjarige kinderen waren (in ieder 
geval Jan, geboren 1734) wordt hieruit niet duidelijk.

 Later die maand werd een huwelijkscontract gesloten 
met haar beoogde bruidegom Joost Roelfs.14 Hierbij 
werd recht van representatie bedongen voor de kinde-
ren van bruids broeder Hindrik Jakobs Swart en bruide-
goms voorzoons Roelf en Fritse Joosten. Voor de brui-
degom verscheen Jurrien Half-Paap als voormond over 
het voorzoontje (dat was Fritse; de oudere zoon Roelf 
zal al meerderjarig zijn geweest) en voor de bruid haar 
volle broeder Hindrik Jakobs Swart.
Uit het eerste huwelijk:
a. Klaas Garbrants, gedoopt Groningen N.K. 25 mei 

1730 (westzijde van de A).
b. Jacob Garbrants, gedoopt Groningen M.K. 26 au-

gustus 1732 (westzijde van de A).
c. Jan Garbrands (Stollenga), gedoopt Groningen N.K. 

7 oktober 1734 (westzijde van de A), zie IIIa.2
d. Marten Garbrands, gedoopt Groningen A.K. 18 no-

vember 1736 (westzijde van de A).
e. Geesien Gerbrants, gedoopt Groningen Gr.K. 10 juli 

1739 (bij de A).
f. Hindrik Garbrants, geboren Groningen omstreeks 

1742 [doop niet gevonden].
g Marrigje Gerbrands, gedoopt Groningen A.K. 22 no-

vember 1744 (bij de A).

3. Jacob Jacobs, gedoopt Groningen N.K. 30 september 
1706 (bij de A; tweeling).

 Mogelijk maar beslist niet zeker was hij identiek aan:
 Jakob Jakobs, trouwt (voor 1753) Aaltjen Klaassen, 

overleden Groningen (Aaltje Klaasens, buijten Bottr. 
poort, vrouw van Jakob Jakobs) 14 februari 1772.
Uit dit huwelijk:
a. Jakobjen Jakobs, gedoopt Groningen A.K. 11 juli 1753 

(buiten de Herepoort).
b. Klaas Jakobs, gedoopt Groningen N.K. 16 maart 

1755 (buiten Boteringepoort).
c. Geesjen Jakobs, gedoopt Groningen N.K. 11 juni 1758 

(buiten Boteringepoort).

4. Elsjen Jacobs, gedoopt Groningen N.K. 30 september 
1706 (bij de A; tweeling).

5. Elsjen Jacobs, gedoopt Groningen Gr.K. 27 juli 1708 
(Visserstraat).
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6. Hindrik Jacobs, gedoopt Groningen Academiekerk 13 
mei 1711 (Visserstraat), volgt IIIb.

IIIa. Steffen Jacobs (Swarts), gedoopt Groningen Gr.K. 23 de-
cember 1699, overleden tussen 1733 en 1738, ondertrouwt/
trouwt Groningen M.K. 22 januari/15 februari 1724 (voor de 
bruid Otto Vriemoet als neef) Jeltje Veldtman, gedoopt 
Groningen Gr.K. 3 oktober 1704, dochter van Hindrick Velt-
man en Lummighjen Jans Camps; zij hertrouwt (voor haar 
Timen Veltman als broeder) Groningen 11 maart 1738 Jan 
Gerrijt(s) Backer, van Harlingen, overleden Groningen (buij-
ten Kleijnpoort, weduwnaar Geltje Jacobs) 22 oktober 1781.

 Als Jeltijn in 1738 hertrouwt (onder de naam Weltman) is zij 
weduwe van Steffen Jacobs Swarts. Deze laatste familie-
naam zien we bij haar zwager Hindrik Jacobs terugkomen. 
Zijzelf komt bijna altijd als Jeltje Veltman voor, eenmaal als 
Jeltje Hindriks, en bij haar laatste kind in 1745 nog eens vol-
uit als Jeltje Hindrix Veltman.
Uit haar tweede huwelijk werden nog geboren:
a. Gerrit Backer, gedoopt Groningen Gr.K. 5 augustus 

1738 (buiten Kleinpoortje).
b. Geertjen Bakker, gedoopt Groningen 26 mei 1740 (bui-

ten Herepoort).
c. Elsje Bakker, gedoopt Groningen M.K. 16 juni 1743 (bui-

ten Kleinpoortje).
d. Tijmen Bakker, gedoopt Groningen M.K. 28 maart 1745 

(buiten Kleinpoortje).

Uit het huwelijk van Steffen Jacobs (Swarts) en Jeltje Veldt-
man:

1. Geesijn Steffens, gedoopt Groningen N.K. 14 juni 1725 
(westzijde van de A).

2. Geesjen Stoffers (sic), gedoopt Groningen A.K. 4 au-
gustus 1726 (bij de A; vader Stoffer Jacobs), trouwt 
Groningen (als Geesje Stephens Swart, van Groningen, 
voor haar Jan Gerrits als stiefvader) 21 september 1762 
Jan Garbrands Stollenga, gedoopt Groningen M.K. 7 
oktober 1734 (Westzijde van de A), overleden voor 
1810, zoon van Garbrand Klaasen (Stollenga) en Grietje 
Jacobs (zie II.2 c); hij hertrouwt Groningen 24 februari 
1767 Allegonda Sijbes (= Sijses), bij haar huwelijk van 
Scheemda, gedoopt Nieuwolda 26 januari 1738, overle-
den (als Allegonda Sijses, weduwe Jan Garbrands Stol-
lenga) Groningen 18 november 1809, dochter van Sijso 
Jans en Grietje Harms.

3. Jacob Stevens Swart, gedoopt Groningen N.K. 3 ok-
tober 1728 (Visserstraat), begraven Delfzijl 12 mei 
1758, trouwt (huwelijk niet gevonden, in of voor 1748) 
Trijntje Benjamins Lamoth, gedoopt Groningen M.K. 
3 april 1731, overleden Groningen (Stoeldraaierstraat, 
lijklaken kleermakersgilde, A.K.) 11 maart 1769, dochter 
van Benjamin La Motte en Ariaantjen Christoffers; zij 
hertrouwt Appingedam 28 februari 1759 Albert Tuelkes 
en ondertrouwt/trouwt Groningen 24 oktober/11 no-

vember 1767 Johannes Sap. M.b.t. de familie La Motte 
is reeds een genealogie gepubliceerd.15

 Ten tijde van haar tweede huwelijk werd een staat en 
inventaris overgegeven door Trijntjen Benjamins La 
Mothe wegens haar overleden eheman Jacob Steffens 
Swarte (zij zette een merk). Onder de bezittingen is 
een ‘schuite met een hecke met zeil en treil soo laast uit 
zee is ingekomen’, ƒ 1000 (hierop ‘nog te quade’ ƒ 600), 
en huisraad. Verder nog een schuld uitstaande over ‘een 
eerder schuid (= schuit) dat in 1756 is verlooren’ ad ƒ 800; 
verder betrof het voornamelijk boekschulden. De uit-
eindelijke schadelijke staat bedroeg ƒ 394.16 Vrijwel te-
gelijk werd een afkoop gemaakt tussen Trijntjen Ben-
jamins La Mothe en de voorstanderen over haar twee 
onmondige zoontjes bij wijlen Jacob Steffens Swart, te 
weten Hindrik Steffens Swarte voormond, veendrick 
(vaandrig) Jeronimus Nederhoed sibbevoogd, Frie-
drich Berents vreemde voogd. Zij zou de kinderen op-
brengen tot 18 jaar; voor ieder van hen werd een bedrag 
van 5 ducatons vastgezet.17 Dat was genereus, want er 
waren immers meer schulden dan baten. Het verlies 
van een schip in 1756 zal daaraan debet zijn geweest.
Uit dit huwelijk:
a. Ariaantjen Jakobs Swart, gedoopt Delfzijl 18 augus-

tus 1748, begraven aldaar 28 augustus 1748.
b. Steffen Jakobs Swart, gedoopt Delfzijl 30 mei 1751, 

overleden Groningen (oud 86 jaar, zoon van Jacob 
Swart en Geertien, sic) 26 juni 1835, ondertrouwt/
trouwt Groningen (voor haar Klaes Jans Cost als 
halfbroeder, sic) 3/15 januari 1778 Elsjen Hindriks 
Swart, gedoopt Groningen N.K. 14 december 1749 
(bij Kijk in’t Jatsbrug), overleden Groningen 28 juni 
1824, dochter van Hindrick Jacobs Swart en Geert-
jen Sickes.

 Voor hun kinderen, zie bij IIIb.5.
c. Ariaantje Jacobs Swart, gedoopt Delfzijl 6 oktober 

1753 (schipper van Groningen, met zijn schip hier), 
begraven Delfzijl 6 december 1753.

d. Benjamin Zwart, gedoopt Groningen A.K. 2 juli 1755 
(Schoolholm).

e. Geesjen Zwart, geboren Appingedam, gedoopt 
Groningen N.K. 13 april 1758.

4. Lummigje Stevens, gedoopt Groningen N.K. 14 septem-
ber 1730 (bij de A; moeder Jeltijn Hindriks).

5. Elsjen Stoffers, gedoopt Groningen N.K. 16 november 
1732 (Visserstraat; vader Stoffer Jacobs).

6. Hindrik Steffens Zwart, gedoopt Groningen M.K. 15 
december 1733 (Visserstraat), ondertrouwt/trouwt 
Groningen 31 december 1757/17 januari 1758 (voor haar 
Warmolt Hoving als stiefvader) Aaltje Hendriks, ge-
doopt Groningen 11 augustus 1734 (bij Herebrug), over-
leden Groningen (als weduwe van Hindrik Swart) 18 fe-
bruari 1776, dochter van Hindrik Klaassens en Annigjen 
Geerts.
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Uit dit huwelijk:
a. Steffen Hindriks, gedoopt Groningen 8 oktober 1760.
b. Annechje Hindriks Zwart, gedoopt Groningen M.K. 

8 juni 1763 (Schoolholm).
c. Jeltje Hendriks Zwart (Swart), gedoopt Groningen 

9 juli 1766 (Schoolholm), overleden Groningen 9 mei 
1819, ondertrouwt/trouwt Groningen (voor haar 
Hindrik Rosema als oom) 10/27 mei 1788 Stoffer 
Bruins, gedoopt Groningen 21 december 1764 (Gel-
kingestraat), schoenmaker, overleden Groningen 14 
oktober 1834, zoon van Jochem Derks Bruins (van 
Groningen) en Anna Catharina Stoffers (ook: Anna 
Catharina de Booij, van Emden).

 Bij haar overlijden werd Jeltje vermeld als vrouw 
van Stoffer Bruins, maar tevens als dochter van 
Steffen Swart en Trijntje; die vadersnaam zal on-
juist zijn geweest. Zij kreeg aansluitend op het hu-
welijksjaar 1788 minimaal zes kinderen (1789-1806, 
met als namen Anna Catharina, Hinderk, Anna Ca-
trina, Aaltjen, Steffen en Derk) en met die vernoe-
ming kun je alle kanten uit, maar bij de geboorte 
van de zoon Hindrik werd haar naam opgegeven als 
Jeltjen Hindriks Swarts.

d. Hindrik Hindriks Swart, gedoopt Groningen 24 
augustus 1768.

e. Annigjen Hendriks Swart, gedoopt Groningen 10 
februari 1771.

IIIb. Hindrik Jacobs (Swart, Zwart), gedoopt Groningen Aca-
demiekerk 13 mei 1711 (Visserstraat), overleden Groningen 
(breuk betaald, als Hindrik Jacobs Swart man van Geertje 
Sickes) 17 februari 1759, trouwt vermoedelijk (1) Geertjen 
Jans, ondertrouwt (2) Groningen 6 juli, ondertrouwt Delfzijl 
14 juli, trouwt Groningen 14 augustus 1743 Geertjen Sickes, 
gedoopt Stedum 6 maart 1718, overleden Groningen (breuk 

betaald, in de Leliestraat, weduwe Hindrik Swart) 14 decem-
ber 1783, dochter van Sicco Dreuwes en Liefke Lamberts.

Van het veronderstelde eerste huwelijk is geen inschrijving gevon-
den, alleen de doop van twee kinderen. Er bestond wel een huwelijk 
tussen een Hindrik Jacobs en Geertjen Jans, gesloten te Noordbroek 
in 1724, maar die bruidegom was in elk geval te jong – dit gezien het 
geboortejaar van de onderhavige Hindrik Jacobs.
Gezien het feit dat er ten tijde van het tweede huwelijk in 1743 geen 
voogden werden gesteld en ook geen boedelbeschrijving werd 
opgemaakt, valt aan te nemen dat beide kinderen uit dit huwelijk 
jong zijn overleden. De naam Geesje kwam trouwens in het tweede 
huwelijk weer terug (de naam Jan kwam daar van vrouwszijde).

Uit het eerste huwelijk:
1. Geesjen Hindriks Swart, gedoopt Groningen N.K. 7 no-

vember 1734 (Visserstraat).
2. Jan Hendericks, gedoopt Groningen A.K. 10 april 1740 

(bij de A).

Uit het tweede huwelijk:
3. Geesje Hindriks Swart, gedoopt Groningen N.K. 24 mei 

1744 (Achter de Muur), vermoedelijk overleden Gronin-
gen (Geessien Swart, oud 75 jaar) 22 september 1818, 
(voor haar Joost Roelfs als oom) ondertrouwt/trouwt (1) 
Groningen 14/24 maart 1772 Claas Jans Cos (Kos, Cost), 
gedoopt Groningen 25 september 1746 (Tussen de Hui-
zen), zoon van Jan Eijsses Cos en Sijtske Claassen, on-
dertrouwt/trouwt (2) Groningen (als weduwe van Klaas 
Cost, voor haar Sicke Swart als broeder) 26 november/13 
december 1791 Harmannus Ludolfs, van Groningen.

 De boedelinventaris van de goederen door wijlen Claas 
Cos en Geesje Swart bezeten vermeldde alleen enige 
inboedel. De profijtelijke staat bedroeg welgeteld zes 
gulden en vijf stuivers, waarvan de helft aan de pupil-

2. Kaart van de provincie  Groningen door F. de Wit circa. 1725, detail
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len toekwam.18 De weduwe ondertekende overigens in 
keurig handschrift met Gesijn Swart.
Uit het eerste huwelijk:
a. Jan Kos, gedoopt Groningen A.K. 17 januari 1773 

(Nieuwe Kijk in’t Jatstraat).
b. Hindrik Cos, gedoopt Groningen N.K. 3 september 

1775 (Nieuwe Kijk in’t Jatstraat).
c. Sijtske Kos, gedoopt Groningen N.K. 9 september 

1779 (Nieuwe Kijk in’t Jatstraat).
d. Geertjen Cos, gedoopt Groningen N.K. 28 septem-

ber 1783 (Nieuwe Kijk in’t Jatstraat).

4. Liefke Hindricks (Swarts), gedoopt Groningen N.K. 24 
november 1745 (aan de Haven), ondertrouwt (voor haar 
Claas Kost als zwager) Groningen 31 december 1774 
Roelef Gabriëls (van Doren), gedoopt Groningen M.K. 6 
november 1744 ((tegen-)over Nieuwebrug), overleden 
Groningen (Achter de Muur in de Jobsgang) 2 januari 
1811, zoon van Gabriël van Dooren en Lysbeth Roelfs.
Uit dit huwelijk:
a. Elizabeth van Doren, gedoopt Groningen 30 okto-

ber 1776.
b. Geertje Roelfs, gedoopt Groningen N.K. 22 juli 1779 

(Leliestraat).
c. Elisabet Roelfs, gedoopt Groningen N.K. 4 mei 1783 

(Nieuwe Kijk in’t Jatstraat).

5. Elsjen Hindriks Swart, gedoopt Groningen N.K. 14 de-
cember 1749 (bij Kijk in’t Jatsbrug), overleden Gronin-
gen 28 juni 1824, trouwt Groningen (voor haar Klaes 
Jans Cost, halfbroeder) 15 januari 1778 Stephan Jacobs 
Swart, gedoopt Delfzijl 30 mei 1751, overleden Gro-
ningen 26 juni 1835, zoon van Jacob Stevens Swart en 
Trijntje Benjamins Lamoth (zie IIIa.3.b).

 Elsjens ‘halfbroeder’ Klaes Jans Cost was in feite haar 
zwager of schoonbroeder.

 Steffen Jacobs Swart was volgens zijn overlijdensakte 
een zoon van Jacob Swart en Geertje N. Dat is vreemd, 
want voor zover bekend was hij een zoon van Jacob Ste-
vens Swart en Trijntje Benjamins Lamoth. Toch werden 
de dochters van Stephan en Elsje respectievelijk Geer-
tje en Geesjen genoemd; de naam Trijntje ontbreekt.
Uit dit huwelijk:
a. Jakob Stevens Swart, gedoopt Groningen N.K. 18 

oktober 1778.
b. Geertjen Swarts, gedoopt Groningen N.K. 4 juni 

1781 (Kijk in’t Jatstraat).
c. Jacob Swarts, gedoopt Groningen N.K. 28 septem-

ber1783 (Nieuwe Kijk in’t Jatstraat).
d. Hindrik Swarts, gedoopt Groningen A.K. 5 februari 

1786 (Nieuwe Kijk in’t Jatstraat).
e. Geesjen Steffens Swarts, gedoopt Groningen N.K. 

21 september 1788 (Kijk in’t Jatstraat), overleden 
Groningen 13 februari 1873.

f. Stoffer Swart, gedoopt Groningen A.K. 6 maart 

1793 (Nieuwe Kijk in’t Jatstraat, zoon van Steffen 
Swart en Elszien Swart).

6. Jacob Hendriks Swart, gedoopt Groningen A.K. 26 april 
1752 (bij de brug).

7. Grietjen Hindriks Zwart, gedoopt Groningen N.K. 9 ja-
nuari 1755 (bij de Sint Jansbrug).

8. Sicke Hindriks Zwart, gedoopt Groningen A.K. 17 sep-
tember 1758 (bij de A-brug), overleden Groningen 28 
mei 1813, ondertrouwt/trouwt Groningen 22 april/26 
mei 1786 Dievertje Willems Meijer, geboren Tripscom-
pagnie, gedoopt Kleinemeer (R.K., als Dievera; getuige 
Aeltje Jacobs) 8 mei 1764, overleden Groningen 1 april 
1823, dochter van Willem Harms Meijer en Elske Jans.
Uit dit huwelijk:
a. Geertjen Swarts, gedoopt Groningen N.K. 11 maart 

1790 (Leliestraat).
b. Elsien Swart, gedoopt Groningen N.K. 19 april 1792 

(Leliestraat).
c. Hindrik Swart, gedoopt Groningen N.K. 19 juni 1794 

(Leliestraat).
d. Willem Zwart, gedoopt Groningen N.K. 3 mei 1798 

(Leliestraat).
e. Geesien Swart, gedoopt Groningen N.K. 11 septem-

ber 1800 (Leliestraat).
f. Willem Swart, gedoopt Groningen A.K. 30 maart 

1803 (Buiten A-poort).

Bijlage

In de stad Groningen waren meer families Swart woonachtig 
en in één daarvan kwam eveneens de voornaam Steven voor. 
In dit geval is de naam ingetrouwd vanuit de vrouwelijke lijn. 
Om verwarring te voorkomen, werkte ik deze stamreeks ook 
uit.

I.  Geert Sijmens, trouwt (huwelijk niet gevonden) Maria Stevens.

Vermoedelijk waren zij bij de eerste verschijning al een aantal 
jaren gehuwd; ik zag geen vernoeming naar de wederzijdse va-
ders Simon en Steven.

Uit dit huwelijk:
1. Hendricus Geerts, gedoopt Lieroord 24 oktober 1728.
2. Jacob Geerts, gedoopt Groningen M.K. 20 juni 1732 (in 

de Princenstraat), volgt II.
3. Hendrikus Geerts, gedoopt Groningen A.K. 17 maart 

1734 (in Keuningsgank).
4. Henricus Geerts, gedoopt Groningen Gr.K. 1 april 1735 

(an Rademerckt).
5. Grietien Geerts, gedoopt Groningen A.K. 17 mei 1741 (in 

Kuipengang).

II.  Jacob Geerts, gedoopt Groningen M.K. 20 juni 1732, zoon 
van Geert Sijmens en Maria Stevens, trouwt Groningen 
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(voor haar Adam Pieters als zwager) 18 november 1755 Pie-
tertje Philippus, gedoopt Groningen 19 april 1734 (Steentil-
straat), dochter van Filippus Epster en Tanneke Pieters.

 De zwager Adam Pieters was gehuwd met Adriaantje 
Philippus (Epster), uit welk huwelijk te Groningen Pieter 
(1752), Tanneke (1755) en Annigje (1760).

Uit dit huwelijk:
1. Geert Jakobs, gedoopt Groningen 12 december 1756 

(op het Tichelwerk).
2. Philippus Jakobs, gedoopt Groningen 1 november 1758 

(Steentilstraat).
3. Philippus Jacobs, gedoopt Groningen 17 februari 1760 

(Prinsenstraat).
4. Maria Friderika Jakobs, geboren/gedoopt Nieuwe-

schans 11/13 maart 1763.
5. Tanneke Jakobs, gedoopt Groningen 23 maart 1766 

(Prinsenstraat).
6. Steven Jakobs, gedoopt Groningen 5 maart 1769, 

volgt III.
7. Beerend Jakobs, gedoopt Groningen 1 april 1772 (Schui-

tendiep).
8. Berent Jakobs, gedoopt Groningen 29 juni 1774 (Schui-

tendiep).
9. Janna Jakobs, gedoopt Groningen 15 mei 1780 (buiten 

A-Poort).

III.  Steeven Swarts, gedoopt Groningen 5 maart 1769, koopman, 
overleden Delfzijl (1 kind) 4 januari 1817, trouwt Delfzijl 20 
april 1806 Janna Jans (Diephuis), gedoopt Delfzijl 17 septem-
ber 1780, overleden Delfzijl (nalatende drie kinderen waar-
van twee uit een eerder huwelijk) 17 december 1845, dochter 
van Jan Jacobs, timmerman, en Sijben Jans; zij hertrouwt (hu-
welijk niet gevonden) Gerben Jorna, vermoedelijk geboren 
Mantgum, gedoopt (R.K., getuige Tjerk Douwis) Wijtgaard 22 
november 1786, timmerman, overleden Groningen 6 juli 1847, 
zoon van Sjerp Jans Jorna en Akke Douwes.

De opgave bij het overlijden van de man (‘1 kind’) was onjuist. Er 
waren toen twee zoons, Jan en Jacob. Een derde zoon, Steven, 
werd een half jaar later geboren; deze zoon was dus postuum. 
Hij werd dan ook naar de overleden vader vernoemd.
Het tweede huwelijk van Janna Jans is nog niet gevonden; het 
moet hebben plaatsgevonden in de periode 1818-1820. Haar 

tweede man was, volgens zijn overlijdensakte, geboren in 
Oosterwierum (gem. Baarderadeel) maar dat bleek onjuist; hij 
werd R.K. gedoopt in Wijtgaard, dat onder Leeuwarderadeel 
valt, uit ouders die te Mantgum woonden. Bij het huwelijk van 
zijn ouders was de man afkomstig van Warga, de vrouw van 
Mantgum; de familienaam Jorna werd op 14 juni 1813 aange-
nomen door Sjerp Jans te Mantgum, mede voor zijn kinderen, 
waaronder Gerben (toen oud 27 jaar).19

Uit Janna’s tweede huwelijk:
a. Akke Jorna, geboren Delfzijl 4 juni 1821, overleden 

aldaar 19 juni 1821.
b. Sjerp Jorna, geboren Delfzijl 29 september 1822, 

schoenmaker; hij trouwt 27 mei 1843 en daarbij was 
zijn broeder Jacob Stevens Zwarts getuige.

Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Swarts, geboren/gedoopt Delfzijl 28 septem-

ber/7 oktober 1804, overleden/begraven Delfzijl 15/18 
juni 1807.

 De vader was in 1804 kanonnier en hoewel de ouders al 
in ondertrouw waren, kreeg hij geen toestemming tot 
het huwelijk; Jacoba was dus vooralsnog onwettig.

2. Jan Steven Swarts (Zwarts), geboren/gedoopt Delfzijl 
25 maart/5 april 1807, begraven Delfzijl 23 september 
1807.

3. Jan Steevens Swart (Zwarts), geboren/gedoopt Delf-
zijl 16/31 juli 1808, overleden Delfzijl 2 oktober 1840.

4. Jacob Stevens Zwarts, geboren Delfzijl 30 januari 
1815, schoenmaker, overleden Delfzijl 15 februari 1886, 
trouwt (1) Delfzijl 25 mei 1839 Geertruida Pieters Slin-
ger, geboren Spijk (gem. Bierum) 12 mei 1813, overleden 
Delfzijl 3 mei 1855, dochter van Pieter Klaassens Slin-
ger en Angenieta Hindriks (Witkop), trouwt (2) Delfzijl 
23 mei 1857 Aaffien Stel, geboren Farmsum (gem. Delf-
zijl) 23 januari 1829, overleden Farmsum (gem. Delfzijl) 
7 januari 1903, dochter van Wiebe Meinderts Stel en 
Jantje Harkes Barla.

5. Steven Stevens Zwarts, geboren Delfzijl (huis no. 96, 
postuum) 6 juli 1817, timmerman, overleden Delfzijl 27 
mei 1895, trouwt Delfzijl 23 mei 1844 Martje Theodo-
rikus Koning, geboren ’t Zandt 2 juni 1816, overleden 
Delfzijl 18 juli 1891, dochter van Theodorikus Heines Ko-
ning, kuiper, en Geertje Jurjens Jensema.  <<
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Dit artikel is de neerslag van koffiedikkijkerij door de huidige 
NGV-voorzitter maar wel op persoonlijke titel. Het is dus niet 
gebaseerd op een in het hoofdbestuur ontwikkelde en door de 
algemene vergadering vastgestelde beleidsvisie.
Genealogische Verenigingen zijn al meer dan 130 jaar actief, 
waarvan de NGV meer dan 70 jaar. De opsomming van wat er 
sindsdien veranderd is –en onveranderd is gebleven- laat ik 
met genoegen aan anderen over. Ongenuanceerd zou het als 
volgt samen te vatten zijn: van moeizaam onderzoek door en-
kelen naar hun voorgeslacht vanwege hun positie in de samen-
leving naar een grote diversiteit van aandachtsvelden en via 
makkelijk bereikbare bronnen door velen: van het aankleden 
van de familiegeschiedenis met vakantiekiekjes tot het be-
palen van de haplogroep en de reis door ruimte en tijd vanuit 
Afrika naar hier en nu. En dit op alle niveaus van deskundig-
heid, degelijkheid, amateurisme en opportunisme.
Bronnen blijven de basis van onderzoek; zij het dat zich soms 
onvermoed nieuwe bronnen kunnen aandienen, zoals bij 
DNA-onderzoek. Nieuwe inzichten kunnen de richting van het 
onderzoek laten verschuiven, zoals bijvoorbeeld bij de dames-
lijnen gebeurt. Wat relevante gegevens zijn en hoe het onder-
zoek wordt gepresenteerd, wordt mede bepaald door de per-
soonlijke smaak van de onderzoeker en zal dus van onderzoek 
tot onderzoek verschillen. Gelukkig maar!
Het vinden van familieleden in onze tijd is nog niet zo eenvou-
dig: de officiële bronnen zijn nog niet beschikbaar. De jongste 
100 jaar noem ik daarom die van het privacy-tijdperk. Hierin 
is het persoonlijke contact met familieleden het belangrijkst. 
Vorm geven aan onderzoek en resultaten kan op allerlei en 
steeds meer manieren. Een familievereniging, website, ac-
count, familieboek, of tijdschrift: mogelijkheden te over. Fa-
milieverhalen en -gebeurtenissen vastgelegd op foto, film en 
met geluid: het kan allemaal en steeds is de vraag hoe dit te 
bewaren en door te geven en ook hoe te voorkomen, dat alle 
gegevens in handen vallen van een commercieel bedrijf. Voor 
deze familiekunde zou de NGV een bron van kennis en goede 
raad kunnen zijn. Daar hoort ook bij het ontsluiten van of ver-
wijzen naar secundaire bronnen, zoals kranten.
Het tijdperk van bevolkingsregister en burgerlijke stand valt 
deels samen met het tijdperk van familiekunde. Maar de oud-
ste gegevens gaan inmiddels al zo ver terug, dat vastgestelde 
verwantschap niet altijd meer zal samen vallen met het gevoel 
familie te zijn. Van mijn grootmoeders grootmoeder (over wie 
ik publiceerde in het laatste nummer van 2014 van het afde-
lingstijdschrift van WNB) ken ik het merendeel van haar nako-

melingen in het geheel niet en dan ben ik dus de familiekunde 
feitelijk al voorbij. Het begrip ‘familie’ beperk ik daarbij niet tot 
de mannelijke, wettige lijn maar pas ik ook toe op de leveran-
cier van mijn mitochondriaal DNA. Wie familie is en wie niet, 
ligt dus niet vast. De negentiende en twintigste eeuw is ook het 
tijdperk van de demografische transitie, waarin de bevolking 
van Nederland vertienvoudigt. Velen die nu leven vinden dus 
een gezamenlijk voorgeslacht in de veel kleinere bevolking van 
toen. Nog lang geldt voor het merendeel van de Nederlanders, 
zeker buiten de Randstad, dat op het agrarische platteland hu-
welijken binnen het eigen dorp, de eigen geloofsgemeenschap 
en sociale omgeving worden gesloten. Dorpsbewoners heb-
ben dan ook gemeenschappelijke dorpskwartieren. Heemkun-
de en genealogie gaan hier dus prima samen, waarbij de één 
de onderlinge verwantschap kan verhelderen en de ander de 
lokale en historische context. Voor veel Nederlanders zal (een 
deel van) hun genealogie plaats- of streekgebonden zijn. Sa-
menwerking met heemkundige verenigingen ligt dus voor de 
hand.
Wie tot een religieuze of sociale minderheidsgroep behoort, 
vindt zijn voorzaten verspreid over een groter gebied, maar 
vaak ook in een kleinere groep. Kennis van die groepen is 
van belang en zo blijft er plaats voor bijvoorbeeld joodse ge-
nealogie, genealogie van adel en patriciaat, van schippers en 
militairen. En combinaties daarvan: de protestantse notaris 
is niet verwant aan zijn katholieke collega of aan zijn protes-
tantse dorpsgenoot, die landbouwer is. Ook hier trouwt men 
binnen de eigen groep, en het is dus zinvol de verbindingen 
binnen die groepen vast te leggen, waardoor ook hier, zoals 
in een dorp, het gemeenschappelijke zichtbaar zal worden. 
Dit vraagt om meer aandacht voor de plaats van de moeder in 
het genealogische netwerk. De eendimensionale vaderlijke lijn 
zal steeds vaker plaats maken voor het veelvuldig verknoop-
te vlechtwerk. Dat maakt het geheel niet eenvoudiger maar 
geeft wel een beter beeld van de werkelijkheid. En problemen 
met veranderingen in het namenrecht verdwijnen vanzelf. Het 
vastleggen van de verwantschap van grote groepen wordt 
met de huidige mogelijkheden steeds gemakkelijker: genealo-
gische verbanden worden sneller zichtbaar en bieden nieuwe 
perspectieven. Het systematisch ordenen en hanteren ervan 
vraagt nog om oplossingen.
Migranten (zowel immigranten als emigranten) vormen in het 
algemeen geen homogene groepen. Migratie is van alle tijden, 
dus is de periode, waarin de migratie plaats vindt van belang. 
Migranten kunnen snel of minder snel verknoopt raken met de 
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plaatselijke bevolking of met een religieuze of sociale groep. 
Kennis van het andere land, van de beschikbare bronnen, de 
geschiedenis ervan en van de positie van de migrant in het 
land van oorsprong: het is allemaal nodig. Door binnenland-
se migratie worden op soortgelijke wijze groepen met elkaar 
verknoopt. Dit gebeurt vooral in de smeltkroezen van de grote 
steden, waar migranten ook onderling trouwen.
Elders is het net als in Nederland: ooit kom je aan de grens 
van de mogelijkheden om verder terug in de tijd te gaan. Bij 
migranten zal dat vaak eerder gebeuren dan gewenst of ver-
wacht. Ideaal zou zijn als we van deze migranten zowel de 
verbondenheid met het oude moederland als met het nieuwe 
vaderland zouden kunnen documenteren.
De burgerlijke stand van bijna elke gemeente in Nederland be-
gint in 1811. Het begin van DTB (doop, trouw en begraven) re-
gisters kan van plaats tot plaats verschillen. Het tijdperk van 
de DTB begint dus op verschillende tijdstippen. Wel wordt die 
periode mede gevuld met bronnen als belastingregisters, borg-
brieven, poortersboeken, lidmatenregisters, notariële archie-
ven etc., maar de zekerheid, dat we van iedereen, die toen leefde 
een levensteken zullen vinden, zoals in de tijd van de burgerlij-
ke stand, hebben we niet. We vinden niet iedereen meer terug, 
maar voor velen kunnen we 1700 nog wel een stuk voorbij.
Rond 1700 heeft onze jongste generatie echter ongeveer 1000 
voorouders. En met elke generatie voor 1700 groeit het aantal 
personen, dat belang heeft bij het onderzoek exponentieel. 
We bereiken dan ook het einde van, zeg maar, ‘onze’ familie: we 
delen ‘onze’ voorouders uit deze en de voorgaande tijd met zo-
velen, dat er maar weinig eigens meer aan op te eisen is. Velen 
uit 1700 in onze kwartierstaat zullen we ook in die van anderen 
aantreffen. We hebben dan een gemeenschappelijke voor-
ouder gevonden van een grote groep verwanten uit dezelfde 
streek, geloofsgemeenschap of sociale laag. Het onderzoeks-
resultaat is daardoor steeds meer van algemeen belang en 
zou daarom ook voor iedereen beschikbaar moeten zijn. De 
stamboomcontainers van de NGV staan er klaar voor en er 
over publiceren in Gens Nostra maakt uw onderzoek voor alle 
leden direct zichtbaar.
Het belang van onderzoek in de periode voor 1700 overstijgt 
steeds meer het karakter van een hobby: eisen van deugde-
lijkheid, betrouwbaarheid, verantwoording en toetsing zijn 
nu vanzelfsprekend geworden. Genealogisch onderzoek is 
meestal onderzoek naar de eigen familie. Onderzoeksonder-
werp en onderzoeker vallen daarbij samen. Hoe verder terug in 
de tijd, hoe minder dit het geval is en hoe meer de onderzoeker 
afstand zou moeten nemen van zijn onderwerp en dit met an-
deren zou moeten delen.
Delen kan ook bij voorbaat door alle genealogische gegevens 
in een bron te verwerken tot één bestand. Dat iets anders dan 
klapperen: daarbij maakt men een bron toegankelijk voor ge-
nealogisch onderzoek. Genealoog na genealoog kan vervol-
gens die geklapperde bron doorzoeken op gegevens voor het 
eigen onderzoek. En zo blijven de gegevens versnipperd en 
deels onverwerkt. Door in één keer alle verbanden vast te leg-
gen ontstaat als het ware een genealogische kapstok. Hieraan 

kunnen anderen hun gegevens ophangen en ook de resultaten 
van nieuwe bronverwerkingen kunnen toegevoegd worden. 
Velen zullen hiervan kunnen profiteren. De verrichte genealo-
gische arbeid kan getoetst worden door anderen, maar hoeft 
dan niet telkens opnieuw geverifieerd te worden. Deze manier 
van werken noem ik ‘niet zoeken, maar vinden’.
Het gemeenschappelijke belang van velen rechtvaardigt ook 
het secundair verwerken van onderzoeksresultaten door der-
den, die resultaten met elkaar verbinden tot grotere gehelen 
en die toegankelijk maken. Dit is in andere onderzoeksvelden 
heel normaal. Het vraagt om kundige en kritische genealogen, 
die deze vorm van onderzoek kunnen en willen verrichten. 
Hierdoor worden dan hopelijk allerlei ‘virussen’ voorkomen, 
ontstaan door overschrijven, wensdenken en interpretatie-
fouten die vervolgens allerlei bestanden blijven besmetten. 
Door deze werkwijze kan ook meer overzicht ontstaan over 
groepen in de samenleving met gemeenschappelijk voorge-
slacht én in het voortdurende proces waarin groepen met el-
kaar verweven raken of juist afsplitsen. En van de ‘heel ouden’ 
kunnen we wellicht alle beschikbare kennis in een bestand 
samen brengen. We kunnen als genealogen dat natuurlijk ook 
nalaten en aan MyHeritage overlaten, zodat die de resultaten 
van allerlei gepubliceerde onderzoeken in één database kun-
nen onderbrengen en inclusief ‘virussen’ aan de man kunnen 
brengen. Dan krijgen we als Vereniging steeds minder aantrek-
kingskracht.
In de toekomst zal genealogie veel gevarieerder zijn en als 
vereniging zullen we daarop in moeten spelen. Het aanbod zal 
gevarieerd moeten zijn en mede afgestemd op de vraag van 
de leden. Hoe dat opgepakt en uitgevoerd moet worden, zal 
voortdurend uitgedacht moeten worden en uitgeprobeerd. 
Pasklare antwoorden bestaan niet. De afdelingen zullen de 
mogelijkheden tot onderling contact zo goed mogelijk moeten 
benutten en de leden laten profiteren van de aanwezige ken-
nis en ervaring. Ledenbinding vindt vooral daar plaats. Binnen 
de NGV zullen we ons moeten onderscheiden door contact, 
kennis, context en kwaliteit. En dat op allerlei terreinen. De 
diensten van de NGV zijn er, om die processen en onze leden 
op allerlei manieren te ondersteunen. De website is onmisbaar 
als vraagbaak, bron van informatie, middel om leden te atten-
deren op activiteiten, het geven van tips , voor uitwisseling 
van onderzoeksresultaten en ontsluiting van bronnen. Gens 
Nostra zal maandelijks als kwaliteitsblad verslag doen van 
onderzoek en de resultaten ervan, van nieuwe ontwikkelingen 
en het aanbieden van historische en geografische context bij 
het leven van onze voorouders. En in het Verenigingscentrum 
zal doorgewerkt worden aan collectiebeheer, het toeganke-
lijk maken van die collecties en aan het digitaliseren. Of we in 
hetzelfde gebouw zullen blijven? Ook hierop is geen pasklaar 
antwoord. Wel dat binnen de NGV meer en met plezier samen-
gewerkt zal moeten worden, zaken op elkaar afgestemd en zo 
nodig bijgesteld. Als bioloog weet ik, dat dit een kenmerk is 
van de organisatie van elk levend wezen en daardoor niet meer 
dan vanzelfsprekend. En dat dit leidt tot beter functioneren en 
meer positieve ervaringen.  <<
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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.

Op de internetsite van onze vereniging (www.ngv.nl) staat elke maand de column: 
Webdigit@@l met daarin links, trucs, weetjes en genealogische internetsites.
Ik schreef er ruim vijftig, de meest recente is te lezen na het aanklikken van de rode 
tekst (onder mijn naam), vorige schrijfsels zijn te lezen via Vorige Columns (groene 
tekst). Dit gaat over websites die ik tegenkwam of als tip binnenkreeg. Vanaf sep-
tember 2010 schreef ik er elke maand één. Voor de mensen die deze rubriek (nog) 
niet lezen wil ik u een selectie geven van de top-10 uit deze (intussen) honderden 
sites en tips/trucs en u hierbij uitnodigen eens deze column - en dus ook onze site - 
te bezoeken. Wat er verder zoal op de website staat kunt u lezen in het artikel dat 
Mathieu Hendriks schreef in de rubriek Digitaal van Gens Nostra in maart 2015.

TOP-10 van interessante websites

a
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1. Onbetwist favoriet is voor mij het knipprogramma (zie 
afb.a). Ik gebruik het veel om uit een website een stuk te 
knippen als illustratie voor mijn Columns. Ook om een pro-
bleem aan iemand uit te leggen, iemand opmerkzaam te 
maken op een bepaald item of een uitsnede van een foto te 
maken is dit instrumentje erg handig. Dit geweldige hulpje is 
te vinden onder Startknop, Alle programma‘s, Bureau- ac-
cessoires. Een rood cirkeltje met een schaartje erdoor. Via 
de rechter muisknop kunt u het naar het bureaublad kopi-
eren of Aan het menu Start vastmaken. Het werkt eenvou-
dig. Het programma aanklikken (is door mij op de taakbalk 
vastgezet), kader om gewenst stuk van het scherm (of foto) 
trekken en als jpg opslaan via Bestand, Opslaan als of per 
mail versturen. Denk er wel aan dat niet alles van websites 
vrij te gebruiken is, er kunnen rechten op zitten.
Column 6, februari 2011

2. www.allefriezen.nl (zie afb. b) staat op mijn tweede plaats. 
Van bijna geheel Friesland zijn de burgerlijke stand aktes en 
een groot deel van het bevolkingsregister ingevoerd, scans 
van het document zijn te zien en te downloaden. Eigenlijk 
had hierbij ook www.allegroningers.nl moeten staan. Ook 
op deze site staan aktes met scans, bovendien zijn hier ook 
de memories van successie en (periode voor 1811) de dopen, 
huwelijken, lidmaten en huwelijkscontracten ingevoerd. 
Vreemd genoeg heb ik deze site nooit echt genoemd. Op 
beide sites is te zoeken met wildcards (een * in plaats van 
een letter). Voor gegevens van voor 1811 van Friesland dient 
u www.tresoar.nl in de adresbalk in te tikken. 
Column 12, augustus 2011

3. Favorieten exporteren is mijn nummer drie.
Mijn map Favorieten bevat honderden sites, verdeeld over 
submappen zoals geschiedenis, begraven, kaarten en ansich-
ten, Friesland, Groningen, scheepvaart, buitenland, zoeksites 
enzovoort. Om te voorkomen dat ik - als mijn PC het opgeeft 
- al deze links kwijt ben maak ik regelmatig van deze koppe-
lingen een back-up. De werkwijze zal per browser verschillend 
zijn, maar is na te zien door op www.google.nl trefwoorden in 
te tikken zoals ‘exporteren importeren browser’.
Column 17, januari

4. www.genver.nl (zie afb. c) maakte de scans die Familysearch 
online zette iets gemakkelijker te doorzoeken, waardoor we ja-
renlang toch aktes konden bekijken die anders niet, of slechts 
tegen betaling, digitaal te raadplegen waren. Er zit van alles in, 
dtb-gegevens, burgerlijke stand, bevolkingsregister, militairen 
en landverhuizers. In 2014 is de site overgenomen, het adres is nu 
zoekakten.nl. Het aantal scans en zoekmogelijkheden wordt nog 
steeds uitgebreid. 
Column 6, februari 2011

5. Op www.delpher.nl (zie afb. d) (begonnen als kranten.kb) 
kunt u boeken, kranten en tijdschriften doorzoeken. De site is 
ontwikkeld door de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking 
met de universiteits-bibliotheken van Leiden, Amsterdam, 
Utrecht en Groningen.
Het is mogelijk om deze onderdelen van de website apart te 
doorzoeken. Na het openen van een treffer kunt u het geel ge-
markeerde woord van de zoekterm weghalen en zo de origine-
le advertentie krijgen (markeerstift, onder Gevonden in deze 
krant). Uiteraard is ook hier de mogelijkheid tot Uitgebreid 

c

b
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zoeken en het indammen van een periode. Door te klikken op 
Weergave (na verkrijgen van uw treffers) kunt u schakelen 
tussen lijsten en info over het artikel. Onder Zoekhulp (on-
der zoekscherm) Vraag en antwoord (links op scherm) vindt 
u informatie over het gebruik van wildcards, gegevens enz. 
Zie ook het artikel Digitaal zoeken in kranten in Gens Nostra 
november 2014, bladzijde 466 en volgend. Met zoekvoor-
beeld.
Columns 1, september 2010 - nr. 17, januari 2012 en nr. 29, januari 2013

6. Voor mensen met varende voorouders is mijn gedeelde zesde 
plaats de aangewezen plek om te zoeken. Drie sites met oneindig 
veel gegevens over uw voorvader die aanmonsterde bij de VOC 
(6a), hij die de Sont passeerde (6b) en de briefschrijver/-schrijf-
ster waarvan de post nooit arriveerde (6c) (zie afb.e).

6a. www.nationaalarchief.nl. (zie afb. e). De gegevens van 
2997 scheepssoldijboeken van de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie (VOC) zijn ingevoerd en digitaal te doorzoeken. 
197 boeken uit de zeventiende eeuw en 2800 uit de achttien-
de. Alle (varende) personeelsleden van deze maatschappij, 
die bijna 200 jaar bestond, zijn genoteerd, 737.500 records. 
Hieronder, voor zover bekend, 52 vrouwen. Het bestand is te 
doorzoeken op voornaam, achternaam, plaats herkomst, ka-
mer (afdeling), schip, periode uitreis, functie en einde dienst-
verband.
Het is mogelijk met wildcards (* in plaats van één of meer let-
ters) te zoeken.
Bij de gegevens van de vaart (blok eronder) staan de naam van 
het schip, kamer, vertrek, Kaap en aankomst. Het inventaris-
nummer en folio is nodig als u wilt zien of er in de originele 
boeken in het Nationaal Archief in Den Haag meer gegevens 
staan. De onderstreepte woorden linken door en geven uitleg 
over beroep en reden. Het DAS- en reisnr. verbindt door met 
een Engelstalige site met gegevens over schip, kapitein, ton-
nage en aantal passagiers. Als u wilt weten wie er nog meer op 
de boot zaten, dan kan dat via Gegevens over de opvarenden 
bij het Nationaal Archief, het zinnetje onderaan de bladzijde. 
Het adres is vocopvarenden.nationaalarchief.nl.

Zie ook mijn artikelen in Gens Nostra over dit onderwerp. Uit 
dienst bij de VOC (oktober/november-nummer 2011), Zij wou 
gaan varen, hij ging uit varen (maart 2012) en VOC-maten Do-
tingh en Huijsloop (oktober 2012).
Column 13, september 2011

6b. De Sound Toll Registers bevatten gegevens over de tol die 
geheven werd op schepen die de Sont passeerden. Van de 1,8 
miljoen namen staan er 1,5 miljoen online (periode 1633-1857), 
voor het invoeren van het tijdvak 1497-1634 vraagt men nog 
vrijwilligers. Op www.soundtoll.nl kunt u zoeken via Hier zoe-
ken in de Sonttol database. 
Columns 11, juli 2011 en nr. 52, december 2014

6c. Duizenden epistels - door de Engelsen uit gekaapte Neder-
landse schepen meegenomen - lagen eeuwenlang vergeten in 
een archiefkelder in Engeland. Deze duizenden exemplaren uit 
de zeventiende en achttiende eeuw zijn gedigitaliseerd, zodat 
u ze kunt u doorzoeken op trefwoorden, waarbij u aan kunt ge-
ven wat voor soort schrijfsel u wilt (brief, testament, slaven-
lijst enz.) en waarin u de zoekperiode kunt aangeven. Het adres 
is www.gekaaptebrieven.nl. 
Columns 11, juli 2011 en nr. 28, december 2013

7. In juni 2013 schreef ik dat er 80.000 boeken uit de achttien-
de en negentiende eeuw volledig te doorzoeken waren op boe-
ken.kb.nl en books.google.nl.
Intussen heb ik twee sites waarop ik naar boeken zoek. Boven-
genoemde Delpher en books.google.nl: ‘Doorzoek de nieuwste 
wereldwijde index van boeken. Vind miljoenen goede boeken 
waarvan u een voorbeeld kunt bekijken of die u zelfs gratis 
kunt lezen’. Wilt u zoeken in boeken, dan hoeft u na het invullen 
van de zoekterm niets te doen. Wilt u boeken downloaden, dan 
vinkt u via Zoekhulpmiddelen, Alle boeken, Gratis eBooks via 
Google aan.
Er over lezen kan ook in Gens Nostra, het artikel Zoeken in di-
git@le boeken verscheen in juli/augustus 2012. 
Column 34, juni 2013

d
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8. www.gahetna.nl is een samenwerking van de Stichting 
Vrienden van het Nationaal Archief, het Nationaal Archief en 
Spaarnestad Photo. Onder Collectie kunt u zoeken in 112 in-
dexen. Bij Zoeken naar een naam tikken en Enter geven.
Zoeken kan Eenvoudig (naam en periode) en Uitgebreid 
(meerdere opties).
Als u geen naam invult krijgt u alfabetisch alle personen die in 
dat bestand staan. Het is mogelijk deze naamlijst naar een ei-
gen bestand te schrijven via download in XML formaat, onder 
het zoekscherm. Ook kunt u zoeken op voornaam in combi-
natie met achternaam door het zetten van aanhalingstekens. 
Dus bijvoorbeeld ‘J.A. Keun’ en ‘Cyriacus Hoorn’.
Columns 11, juli 2011 - nr. 21, mei 2012, nr. 22, juni 2012 en nr. 26, oktober 2012

9. WieWasWie (zie afb. f is de opvolger van GenLias. Op één 
plek zoeken in collecties van archiefinstellingen uit het hele 
land, eenvoudig een stamboom bouwen en informatie over je 
onderzoek delen. Op dit moment kun je zoeken in 18,6 miljoen 
documenten en 1,7 miljoen scans van originele documenten!
Na het adres www.wiewaswie.nl ingetikt te hebben opent een 
site met drie gekleurde blokken (zie afbeelding hieronder). Per-
sonen zoeken, Stamboom bouwen en Resultaten delen. Hieron-
der nieuwtjes, aanmelding voor de nieuwsbrief en Twitter.
Aan de linkerkant staat de periode en mogelijkheid het Col-
lectiegebied te verfijnen. Hier ook het aantal documenten per 
provincie, uitsplitsing naar type akte en rol. Via Uitgebreid 
zoeken kunt u nog meer verfijnen en zoekperiode aangeven. 
Het is mogelijk met wildcards te werken. Een vraagteken staat 
voor één letter, een sterretje voor meerdere.
Niet alle archieven doen mee, veel archieven houden naast 
WieWasWie hun eigen sites met collectie in de lucht. Zo heeft 
bijvoorbeeld Groningen alleen de Burgerlijke stand ingevoerd, 
de DTB gegevens staan op www.allegroningers.nl. Ook Fryslân 
(Friesland) heeft op www.tresoar.nl zijn dopen staan. Hoewel 
voor het gebruiken van een deel van de gescande akten BS via 
WieWasWie betaald moet worden, blijven dezelfde gedigita-

lisserde akten bij (bijvoorbeeld) www.allefriezen.nl en www.
allegroningers.nl gewoon gratis beschikbaar. Voor de rest van 
Nederland kunt u scans op zoekakten.nl vinden (zie nr. 4). On-
der Over ons (boven de drie blokken) staat in WieWasWie (Wie 
doet er mee?) een deelnemersoverzicht.
Column 24, augustus 2012

10. www.archivesportaleurope.net/home (zie afb. g) is mijn num-
mer tien, ze heten u Welkom bij het Archieven Portaal Europa. 
Het is een wat uitgebreidere versie van archieven.nl die - behal-
ve van Nederland - ook toegang geeft tot het archiefmateriaal 
van verschillende andere landen. Het Portaal Europa (ook wel 
APEx genoemd, ze is gelinkt aan Europeana, geeft toegang tot 
informatie over het archiefmateriaal van verschillende Europe-
se landen plus info over de archiefinstellingen. U kunt zoeken 
(stand 9 januari 2015) in 58.403.600 archiefbestanddeel be-
schrijvingen en 18.602 personen en entiteiten van 870 archief-
instellingen. U kunt zoekopdrachten bewaren. Aanvulling van 
Robyn Steensma: ‘Er wordt overigens actief gezocht naar mo-
gelijkheden om beide portalen in elkaar te schuiven’.
De site geeft in rood de naam en jaar of delict, erachter staat 
jaar/periode. Door met de muis boven de rode tekst te staan 
krijgt u informatie, aanklikken geeft nog meer details.U kunt 
ook afzonderlijk zoeken in documenten waarvan een afbeel-
ding is opgenomen.
Column 48, juli 2014

Het viel niet altijd mee een keus te maken. Ook van andere 
door mij in Columns genoemde sites gebruik ik een groot aan-
tal regelmatig. Ik kreeg ook van lezers nog een aantal websites 
genoemd die bij hen favoriet zijn. Dit schrijfsel krijgt dus een 
vervolg. Er kunnen nog favorieten worden ingestuurd.
Met dank aan Mathieu Hendriks.

Antonia Veldhuis
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Boekrecensies HANS VAN FELIUS

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

Uitgelicht
In tegenstelling tot gebruikelijk is uitgelicht deze keer niet 
gewijd aan een speciaal boek. Deze keer wordt aandacht ge-
vraagd voor een nieuwe categorie publicaties: digitale publi-
caties. We zijn al langer gewend aan het verschijnen van CD’s 
en DVD’s. Meestal waren deze gewijd aan de heruitgave van 
boeken en periodieken die eerder in papieren vorm versche-
nen. Een goed voorbeeld daarvan is de digitale heruitgave van 
Gens Nostra tot en met 2006. Een deel van die vorm wordt 
inmiddels overgenomen door publicatie van complete boe-
ken via internet, bijvoorbeeld via Google books. Maar meer 
en meer boeken bereiken vrijwel nooit een gedrukte vorm, ze 
verschijnen alleen digitaal. Soms kun je via een uitgeverij die 
gespecialiseerd is in kleine oplagen nog wel een geprinte ver-
sie bestellen. Maar steeds vaker kiest een auteur er voor om 
zijn werk digitaal beschikbaar te stellen. De voordelen liggen 
voor de hand. Je hoeft geen uitgever te zoeken en het boek kan 
veel goedkoper digitaal worden geleverd.

Daarom wordt in deze aflevering van de boekenrubriek ook 
aandacht besteed aan boeken die niet altijd nieuw zijn. Ze 

hebben met de nieuwe 
uitgaven echter een ding 
gemeen: ze zijn digitaal 
gemaakt en worden ook 
op die manier aangebo-
den. Een nieuwsgierig 
mens kan er zijn voordeel 
mee doen. Soms gratis, 
soms tegen betaling. En 
een genealoog valt im-
mers per definitie onder 
de groep mensen die 
nieuwsgierig is. Vandaar 
deze aandacht.
Nog even terug naar 
oude boeken die via in-
ternet geraadpleegd 
kunnen worden. Voor 

mijn eigen onderzoek naar Haarlemse brouwers en brouwerij-
en maak ik vaak gebruik van een tweetal dikke boeken. Ze zijn 
in de negentiende eeuw keurig uitgegeven in kloeke en eer-
biedwaardige banden. Ik weet precies op welke boekenplank 
in het Noord-Hollands Archief ze staan. Alleen, het nadeel van 
dit soort kostbare werken is dat je ze nooit kan lenen. Je moet 
ze ter plaatse bekijken. Dat is onhandig als je thuis zit en even 
iets na wilt kijken. Met de digitalisering is dat een stuk mak-
kelijker geworden, zie http://socialhistory.org/nl/nationalac-

counts/enqueste-en-informacie. Het eerste boek is genaamd 
Enqueste ende Informatie, waarvan de tekst stamt uit 1494 
(uitgegeven in 1876); het tweede Informacie, waarvan de tekst 
stamt uit 1514 (uitgegeven in 1866). Beide boeken geven een 
schat aan informatie over de handel en nijverheid in het graaf-
schap Holland. Toegegeven, geen genealogisch materiaal. Al 
komen er bij tijd en wijle wel namen van allerlei functionaris-
sen in voor. Maar als achtergrondmateriaal voor het leven van 
onze voorouders kunnen dergelijke boeken zeker van belang 
zijn. En het mooie is: ze zijn steeds makkelijker beschikbaar en 
doorzoekbaar. Voor mijn genealogisch onderzoek in Engeland 
maak ik steeds meer gebruik van dit verschijnsel, in Nederland 
moeilijk verkrijgbare boeken komen ook daar steeds vaker be-
schikbaar via internet. Wilt u dichter bij huis blijven? Wat dacht 
u van alle krantenviewers die Nederland inmiddels telt. Del-
pher van de Koninklijke Bibliotheek levert massa’s materiaal, 
maar ook de kranten die door regionale archiefdiensten onli-
ne zijn gezet zullen beslist bijdragen. Hierna wordt aandacht 
besteed aan een aantal redelijk recent verschenen digitale 
uitgaven.

Signaleringen
 Ї Tussen de Voorn en Loevestein. Tijdschrift van de Histo-

rische Kring Bommelerwaard. 50 jaar HKB nummer 1-150, 
(2013). DVD, uitgave van de Historische Kring Bommeler-
waard, informatie via info@hkbommelerwaard.nl. Meer 
informatie over de activiteiten van de HK Bommeler-
waard, zie www.hkbommelerwaard.nl.

Een traditionele DVD, uitgegeven ter gelegenheid van het vijf-
tigjarige bestaan van de Historische Kring Bommelerwaard. 

Dat klinkt misschien 
een beetje denigrerend, 
maar dat is dan beslist 
niet zo bedoeld. Er is 
niets mis met een uit-
gave van de gedurende 
vijftig jaar verschenen 
afleveringen van het 
tijdschrift van een ver-
eniging. Op deze manier 
komt een schat aan in-
formatie beschikbaar 

voor een ieder die er belangstelling voor heeft. Inmiddels zul-
len de meeste nummers niet meer beschikbaar zijn. Bovendien 
heeft een papieren vorm het nadeel dat de nummers stuk voor 
stuk doorgenomen moeten worden om te zien of er iets van je 
gading in gepubliceerd is. Een digitale uitgave maakt dat een 
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stuk eenvoudiger. Voor hen die in de Bommelerwaard geïnte-
resseerd zijn een welkome aanwinst.

 Ї Oud Notarieel Archief IJsselmonde 1661-1811, (2013). DVD, 
uitgave van Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde, 
informatie via info@streekarchiefijsselmonde.nl. Meer 
gegevens over het eiland IJsselmonde, zie www.streekar-
chief.org.

Het is gebruikelijk om als iemand jarig is een cadeautje te 
geven. Maar soms blijk je verrast te kunnen worden en geeft 

de jarige aan jou een ca-
deautje. Dat is het geval 
met deze DVD, die door 
de Stichting Streekar-
chief IJsselmonde is 
uitgegeven ter gelegen-
heid van het dertigjarige 
bestaan. Zoals de titel 
al aangeeft is het onder-
werp het notarieel ar-
chief van IJsselmonde uit 
de periode 1661-1811. Via 

de inhoud wordt anderhalve eeuw notariële akten beschikbaar 
gesteld. Dat is snel gezegd, maar uit ervaring weet ik wat een 
werk dat meebrengt. Lezen, interpreteren en vervolgens het 
resultaat vastleggen. Het is eenvoudig gezegd, maar het werk 
moet niet onderschat worden. Naast scans van alle akten uit 
deze periode, bevat de DVD ook de namen van de personen die 
in deze akten genoemd worden. Van elke notaris wordt boven-
dien een historisch en genealogisch overzicht gegeven. Via het 
zoeksysteem is het eenvoudig om een in de index gevonden 
naam te herleiden tot de scans van de akte waarin deze per-
soon genoemd wordt. Alles werkt eenvoudig, en er is duidelijk 
uitleg te over in alle mogelijke vormen. Ik vind deze DVD echt 
een aanwinst. Je zou wensen dat elke stichting en vereniging 
in Nederland ons blij maakt met een dergelijk verjaardagsge-
schenk! Verdient navolging.

 Ї Klaas Kruithof, Gietersen van toen. 480 stambomen van 
Giethoornse families en hun naamgenoten in de noordelij-

ke provincies, (z.j.). DVD, 
uitgeven via Schmit Di-
giCart Enschedé, info@
digicart.nl; adres samen-
steller Planciusdreef 38, 
2661 RG Bergschenhoek.
Soms moet je bewon-
dering hebben voor 
iemands doorzettings-
vermogen. Dat geldt ook 
voor het doorzettings-
vermogen van ir. Klaas 
Kruithof. Aanvankelijk 
meende hij dat het na-
pluizen van je stamboom 

maar onzin was. Toen hij overtuigd was geraakt van het te-
gendeel moet hij een gepassioneerd onderzoeker zijn gewor-
den. De DVD handelt over zijn onderzoek naar Giethoorn en 
de bewoners van dit dorp, ‘de Gietersen’. Naast uitgebreide 
informatie in tientallen stambomen verwerkt geeft hij meer. 
Want hij geeft ook allerlei informatie uit het kadaster, het jaar 
waarin dit werd ingevoerd: 1832. Genealogie en kadastrale at-
las ineen. Een waardevolle aanwinst, die mensen die voorou-
ders in Giethoorn hebben zeker tot hulp zal zijn. Toch een paar 
kanttekeningen? De gepubliceerde kaartjes stellen een beetje 
teleur; er zullen betere kaarten beschikbaar zijn. Maar wellicht 
ligt dat aan een gebrek aan medewerking van de beheerders 
van dit materiaal. En zelf had ik niet gekozen voor presenta-
tie van de stambomen via Excel. Maar zoals gezegd, het zijn 
slechts wat kanttekeningen.

 Ї Bernard J. Krijbolder, Volgens de boeken van Krybolder. 
Schetsen van 570 jaar familiegeschiedenis (1442-2012) 
Crebolder, Krijbolder, Crebolder meergenaamd Krijbol-
der (ex Frankenbühl, uit het kerspel Grosshöchstetten, 
Kanton Bern, CH), 1891 p., ill., index; uitgave in eigen be-
heer, ISBN 9789082179200 (boek), ISBN 9789082179217 
(digitaal, 2 DVD’s), informatie via bernard.krijbolder@
kpnmail.nl.

Deze uitgave is een perfect voorbeeld van een genealogie 
die in papieren vorm zijn nadelen heeft. Met tegen de 2000 

pagina’s spreek je over 
verschillende banden 
en een kostbare uitga-
ve. Uitbrengen op DVD 
heeft dan zo zijn voor-
delen. De opzet van de 
genealogie is uitstekend. 
De generaties worden in 
hoofdstukken verhalend 
behandeld. Verder is 
sprake van themahoofd-
stukken waarin een alge-
meen onderwerp wordt 
uitgediept. Alles wordt 
ruim geïllustreerd. Een 
mooie opzet. De fami-

lie –maar dat blijkt al uit de ietwat wijdlopige titel– stamt uit 
Zwitserland, en belandt uiteindelijk in Den Bosch. Het boek be-
vindt zich op de eerste DVD, terwijl op de tweede DVD allerlei 
andere zaken worden meegeleverd. Bronnen waar in het boek 
aan gerefereerd wordt, de ‘klassieke’ genealogie in generaties 
(een scan van een eerdere uitgave). Op die manier kun je wel 
optimaal werken. Resultaat en de neerslag van je onderzoek 
in één uitgave.
Tenslotte nog een opmerking. Als ik door de genealogie scrol 
en zoek krijg ik de neiging de printer aan te zetten. Met een 
aantal pagina’s van bijna 2000: niet doen! Maar ik wil eigenlijk 
het boek gewoon in de hand houden. Dat is een persoonlijk 
gevoel waar de samensteller niets aan kan doen, dat besef ik 
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goed. Ik wil er mee zeggen dat lezen en bekijken van deze DVD 
op een gewone computer niet plezierig is. Daar is het teveel 
boek voor. Ik bezit geen e-reader; werkt het daarop misschien 
beter? Ik hoop het, want het boek verdient bekeken en gelezen 
te worden. 

 Ї A. Romeijn, De stadsregering van Tholen (1577-1795). Be-
stuur en bestuurders van de stad Tholen vanaf de Satis-
factieovereenkomst met prins Willem van Oranje in 1577 
tot de val van de Republiek in 1795, (Tholen z.j.; 2 delen), 
722 p., ill., index; uitgave in eigen beheer, in samenwerking 
met de gemeente Tholen. ISBN 978 90 8860 061 6, voor 
vragen, neem contact op met de archivaris van Tholen, ar-
chief@tholen.nl.

In de loop van de jaren zijn vele boeken en artikelen gewijd aan 
onderzoek naar elites. De stadsregeringen van de steden in de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden maken daarvan 
een bekend deel uit. Elias was de eerste die met zijn tweede-
lige werk over de Amsterdamse stadsregering bekendheid 
kreeg. Regenten van de steden Delft en Goes verschenen in 
het tijdschrift De Nederlandse Leeuw, en P.D. de Vos publiceer-
de zijn levenswerk over Zierikzee, De Vroedschap van Zierik-
zee van de tweede helft van de 16de eeuw tot 1795 in de jaren 
dertig van de twintigste eeuw. Zowel het werk van Elias als dat 
van De Vos kreeg een herdruk. Voor veel genealogen zal het 
idee bestaan dat de toplaag van de Nederlandse steden een 
‘ver van mijn bed show’ is. Maar dat wil nog wel eens meeval-
len. De regenten van veel steden kwamen voort uit de gegoede 
burgerij en ambachtslieden van de zestiende eeuw. Door aller-
lei verschijnselen, onder meer de Reformatie maar ook econo-
mische en politieke redenen, verdrongen zij de oude families 
die onder het gezag van de Bourgondiërs en Habsburgers de 
dienst uitmaakten. Veel families kunnen dan ook –zonder dat 
te beseffen– een verwantschap hebben met deze groep Ne-
derlanders.
Door de inspanningen van de heer A. Romeijn kreeg ook de 
Zeeuwse stad Tholen een werk over de regeerders van deze 
plaats. Regeerders en niet zozeer vroedschap. Dit college 
kreeg de stad Tholen pas laat en de nadruk ligt dan ook op de 
andere publieke ambten, zoals dat van burgemeester en sche-
pen. Tholen speelde op het nationale vlak geen rol zoals de 
handelsmetropool Amsterdam. Het belang van deze stad ligt 
meer op het gebied van handel in landbouwproducten en vis-
serij. Dat heeft ook zijn weerslag op de families die in de stad 
de bestuursposten bekleedden. Speelde een ‘deftige’ familie 
als Van Vrijberghe een belangrijke rol, andere regeerders had-
den een veel eenvoudiger achtergrond. Dat betekent dat de 
genealogische overzichten voor veel Zeeuwen die voorouders 
op het eiland Tholen hebben van belang kunnen zijn. Zelf heb ik 
gemerkt dat de gegevens uit de zestiende eeuw soms kritisch 
tegen het licht gehouden moeten worden. Dat doet niets af 
aan het indrukwekkende resultaat dat de heer Romeijn heeft 
geleverd met het laten verschijnen van deze twee delen. Met 
de toelichting uit het eerste deel is het een standaardwerk 
voor de geschiedenis van de stad Tholen. Een stad, die samen 

met het eiland eigenlijk een moderne geschiedbeschrijving 
verdient. Deze publicatie is daarvoor zeker een goed begin en 
een bruikbaar hulpmiddel.
Voor genealogen is dit werk beslist van belang, en wat velen 
zal aanspreken: het is digitaal gratis in te zien en te downloa-
den via de website van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap 
der Wetenschappen. We mogen deze eerbiedwaardige in-
stelling hiervoor zeker dankbaar zijn. Bent u geïnteresseerd 
geraakt, u vindt de boeken via www.zeeuwsgenootschap.nl/
nieuweuitgaven.htm.

 Ї Ewoud Sanders, Eponiemenwoordenboek. Woorden die 
teruggaan op historische personen, (Amsterdam 1993), 
255 p., index; uitgave papieren versie Nijgh & Van Ditmar, 
Amsterdam, ISBN 90 388 6751 4.

Van woordenboeken kun je eigenlijk nooit genoeg hebben. 
Met enige regelmaat loopt iemand bij zijn onderzoek tegen 
een woord of een term op die hij niet kan thuisbrengen. Wat 
me in de loop van de tijd is opgevallen: vaak vergeet men het 
meest voor de hand liggende. Wat zegt het woordenboek? 
De keuze voor het voor het voetlicht brengen van deze pu-
blicatie van Ewoud Sanders is redelijk willekeurig. Ooit heb 
ik van hem EHBO. Eerste hulp bij e-Onderzoek van zijn web-
site geplukt. Ik vond dat een handig en instructief boekje 
voor mijn eerste stappen op het gebied van onderzoek via 
internet. Zijn website biedt echter veel meer informatie, 
waaronder een aantal woordenboeken die bekende Neder-
landse woorden en zegswijzen verklaren. Niet iedereen zal 
met elk woord geholpen zijn, maar het is soms verrassend te 
zien welke woorden hun oorsprong vinden bij een historische 
persoon. Soms voor de hand liggend. Een kenau als een pin-
nige vrouw die zich de kaas niet van het brood laat eten vindt 
zijn oorsprong bij de Haarlemse heldin Kenau Simonsdoch-
ter, die een rol speelde bij het beleg door de Spanjaarden 
uit 1572/1573; dat zal mede gezien de belangstelling die zij in 
2014 kreeg niet onbekend zijn. Maar weet een ieder waar het 
woord ‘kiekje’ vandaan komt? Deze term voor een informele 
foto wordt ontleend aan de Leidse fotograaf Kiek. Zo zult u 
meer verrassende woordverklaringen kunnen vinden. Bent u 
niet geïnteresseerd in dit specifieke boek? De website van 
Ewoud Sanders biedt nog veel meer boeken.
Zie www.boekenewoud.nl. En het voordeel is: veel van zijn pu-
blicaties zijn via deze website gratis te downloaden.

Tot slot: film!
 Ї Arjan van Westen en Monique Schoutsen, Braziliaanse 

Koorts, Een vergeten Zeeuwse emigratie. Documentaire 
film, voor belangstellenden verkrijgbaar op DVD. Voor in-
formatie zie www.braziliaansekoorts.nl.

In Gens Nostra 2/3 van 2014 besteedde ik aandacht aan het 
boek van Ton Roos en Margje Eshuis, ‘Op een dag zullen ze ons 
vinden’. Een Zeeuwse geschiedenis in Brazilië. Dat boek be-
handelt de geschiedenis van de emigratie van een groep van 
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(Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland).
De standhouders verklaarden allemaal volgend jaar weer te 
willen komen. U ook? Dan bent u van harte welkom op zater-
dag 13 februari 2016 in het Verenigingscentrum aan de Pape-
laan 6 in Weesp.

Jos Kaldenbach
Wil van der Horst

voornamelijk Zeeuwen 
naar Brazilië en hun tra-
gische geschiedenis in 
dat land. Ik meldde daar 
ook de plannen van Arjan 
van Westen en Monique 
Schoutsen om van deze 
geschiedenis ook een 
documentaire te laten 
verschijnen. Inmiddels 
heeft die zijn premiè-
re gekregen. Naast de 
geschiedenis achter de 
emigratie, de gevolgen 
voor de mensen die zich 

lieten verleiden tot het vertrek naar Brazilië, komen vooral de 
laatste personen aan het woord die de oude situatie hebben 
meegemaakt. Bizar vond ik het zelf om een aantal bejaarde 
Brazilianen op film te zien, die verhalen vertelden over vroeger 

terwijl ik ze kon verstaan. Hun Zeeuws had weliswaar invloed 
ondergaan van andere talen, zoals Duits en Portugees, maar 
toch, ze waren voor mij goed te verstaan. Vanzelfsprekend 
toont de film fraaie beelden van een mooi land. Maar gekop-
peld aan de soms grappige, soms ontroerende verhalen die 
verteld worden ontstaat vooral een prachtig beeld van deze 
groep mensen. Net op tijd, want er leven slechts enkele tien-
tallen mensen in Brazilië die de taal nog spreken. Nog twintig 
jaar en ze zijn letterlijk geschiedenis geworden.
Waarom aandacht besteden aan een film in deze rubriek? 
Vanwege de koppeling aan het eerder besproken boek. Maar 
ook omdat het bijzonder is dat het verhaal ook op deze manier 
verteld wordt. Documentaires die interessant zijn voor genea-
logen zijn schaars. We moeten het vaak doen met series als 
Verborgen verleden en Brieven boven water die op TV worden 
uitgezonden. Alleen daarom is deze film al bijzonder. Maar zo-
als gezegd, ook inhoudelijk is het een bijzondere film gewor-
den. Ik was er van onder de indruk, en ik zal iedereen aanraden 
als hij of zij de kans heeft de film te gaan zien.  <<

Ondanks ‘code Oranje’ kwamen er bijna 80 bezoekers, waarvan 
30 niet-leden, op 7 februari naar Weesp om de experts uit bin-
nen– en buitenland te spreken. Sommigen konden doorverwe-
zen worden, o.a. naar de verrassende Duitstalige bibliotheek, 
anderen kregen het antwoord van hun leven. Zo kon een lid 
uit Den Haag na vele jaren het antwoord krijgen, waar één van 
haar voorouders vandaan kwam: ‘Deerwishen bij Frankfort aan 
de Main’ stond er in de huwelijksbijlage. Meneer Lupold von 
Lehsten uit Hessen had er veel plezier in: het is het zuiverste 
Hessisch dialekt voor ... Oberwiddersheim! En daar kent hij een 
vakman, die intussen al heeft nagekeken, of de gezochte voor-
ouders daar voorkomen!

Veel tevreden reacties, omdat er geen files voor de stands 
ontstonden, en er dus alle tijd was, om een antwoord te zoeken 
op de vele vragen.

Dat gold nog sterker tussen 1 en 3 uur, toen de lezing over on-
derzoek in Ostfriesland werd gegeven door / voor de WGOD 

Duitslanddag 2015  
- een impressie -
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Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger ver-
schenen nummers, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de 
Dienst Bestellingen, p/a Postbus 26, 1380AA Weesp, of per e-mail via  
info@ngv.nl (onder vermelding van de volledige referentie). De aan-
maak van fotokopieën kan aan beperkingen onderhevig zijn. Tijdschrif-
ten worden niet uitgeleend.
De hier gepresenteerde rubriek tijdschriften is verzorgd door het VC 
team Tijdschriften, bestaande uit: Jos Kaldenbach (Duitsland, Oosten-
rijk, Zwitserland, Groot-Brittannië, Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Aus-
tralië, Nieuw-Zeeland,) Bert Kamp (België, Luxemburg, Frankrijk, Italië),  
Han Hilders (werkvoorbereiding) en Rob Dix (Nederland, Scandinavië en 
coördinator).

Enkele gebruikte afkortingen: 

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

Tijdschriften

Nederland
Amstel Mare [Amstelveen], jg. 25, 2014-2. W.J. Groeneweg, J.G.M. 
Van Rooijen: Glasnegatieven van het Oude Dorp [1923]; W.J. Groe-

neweg: Met hartelijke 
dank van H.M. de Koningin; 
P. Van Schaik: Vermaak 
[kwelspelen]; G.J. Linde-
man: Amstelveense bur-
gemeesters [van Zanen, 
Rijnders, Beelaerts van 
Blokland, Quarles van Uf-
ford, van Diepen, Kamp-
huis]; N. Mulder: Urbanus 
en Aloysius in één beeld 
gevangen? [fotointerpre-
tatie]; P. van Schaik: Bed-
stee op vier wielen [regu-
lering auto en wegen].

Amstelodamum, Jaarboek 2013. Themanummer De Amster-
damse schuttersstukken [met veel namen, afbeeldingen en 

wapenkaarten, met in-
dex]. N.E. Middelkoop: 
‘Met schuttersschil-
derijen behangen’. De 
Amsterdamse schut-
tersstukken in de drie 
doelen; T. van der Molen: 
Gerard Schaap en zijn 
lijst van schuttersstuk-
ken; L. Leermakers: Een-
heid in de doelen. Gerard 
Schaep, Jacob Colijns en 
de schutttersstukken in 
de Amsterdamse Hand-
boogdoelen; T. van der 

Molen: Apelles en Apollo in de Voetboogdoelen: Sint-Lucas-
feesten tussen schuttersstukken; H. Colenbrander: De deco-
ratie van de Grote Zaal van de Kloveniersdoelen; idem: Hoe 
hoog hing de Nachtwacht?; M. Hell, J. van Gent: De doelens als 

herbergen en ontvangstcentra (1530-1700); N.E. Middelkoop: 
Chronologische lijst van de Amsterdamse schuttersstukken; 
W.C. Pieterse: Kroniek van Amsterdam over 2012. 
 Idem, jg. 101, 2014-3. R. Lambour: Jan Zoet, Amsterdam-
mer (1610-1674): zijn afkomst en herbergen herzien [Hercules]; 
L. Kattenberg, R. Baars: ‘Het leezen van goede boeken, ... is al 
te noodigen zaek’ [boekenbezit Amsterdamse kunstenaars 
1650-1700]; M. van der Hut: ‘Een goede Huysbestiering’ door 
Barend Graat.

Archievenblad, jg. 118, 2014-6. Red.: Onze studiezalen: open, 
dicht, leeg of vol?; H. van der Velde: Crowdsourcing-project 
WieWasWie-Vele Handen maakt vliegende start; K. van Hulsen: 
Industriële digitalisering natuurhistorische collecties; Red.: 
600 jaar Weert in 365 dagen: Elke dag een ander verhaal.
 Idem, 2014-7. F. Smit e.a.: ‘We need to join forces’ Luciano 
Floridi over archieven in de infosphere; E. van der Doe: Papieren 
erfgoed Nederlandse slavernij en slavenhandel behouden; M. 
Hermes: Archieven zouden het vastleggen van de geschiedenis 
aan professionals over moeten laten; E. Ketelaar: Archiefge-
schiedenis: wat, waarom, hoe, wie?; F. van Kan: Big Archives en 
Big Archivists? Over de toekomst van het archiefwezen. 
 Idem, 2014-8. Red.: Marketing & PR bij archiefinstellin-
gen;T. Rouschop: Actieve openbaarheid bij de archiefvormer; 
Red.: Open data big business?; R. Spork: Archiefinstellingen 
dankzij digitalisering en internet vijfmaal buitenspel?; M. Al-
phenaar: Archieven en social media. Succes komt niet vanzelf; 
F. Smeets: ‘De band met oude archiefstukken blijft bestaan’ In 
gesprek met Jan Both. 

De Asperensche Courant, jg. 35, 2014 nr. 133. J. Goss-Vroege: 
Gesprek met een Held [Cor van Helden]; W. de Weert Bel: De 
Familie Bel in de Achterstraat [ongenummerde generaties, ca. 
1560-1997; van Campen, van Vianen, de Man]; A. Slotboom-van 
Soest: Cornelis Bel en Jannigje Mouthaan; Ome Keesje [van 
Hoogdalem, Verwaaij]; Witjes: Geschiedenis van de stad As-
peren.

De Bewaarsman [Hoogland], jg. 20, 2014-2. G. Raven: Jans Vos-
kuilen op vrijersvoeten, 1898 – 1906 (2) [van de Grootevheen]; 
J. Voorburg: De hooigrijper [ambachtelijke uitvinding]; G. Traa: 



186  –  Gens Nostra 2015 - jaargang 70 nummer 4

Nr. 2028 in Kamp Amersfoort (1) [herinneringen van Hannes 
Traa aan 1940-1945]; G. Hilhorst, G. Raven: Sluisdijk. Een mid-
deleeuwse boerderij in De Slaag [voorheen gen. Ten Dijke; Vo-
gel, Murray, van Geyn, Stael, Methorst]; G. Hilhorst: Hendrik 
van den Heuvel, Martin Pielage en Melchior Batenburg: De 
bestuurder, de meester en de pastoor.

Blesewic, 2014 nr. 70. N. Heitman: De Negotiatie ‘Land is Ze-
kere Bezitting’ [ontstaan, structuur, aandeelhouders, activitei-
ten; Twent, Vredenburch, de Bas]; De geschiedenis van de Ne-
gotiatatie in Bleiswijk, Bergschenhoek en Hilligersberg vanaf 
de oprichting in 1782 tot de opheffing in 1920; De Klappolder 
1778-1782; Genealogie van de huurders in de Klappolder [Dorst, 
Vollebregt, Bos, van Dop, Uitdenbogert].

Caert Thresoor, jg. 33, 2014-2. H. Spikmans: Franse kaarten 
van de Zeventien Provinciën der Nederlanden, 1630-1650; A. 
Zijlstra: Het mysterie van de ‘kerkenkaart’, onderzoek naar 
de houtsnedefragmenten Oestvrieslant en Oversticht; P. van 
Gestel: The making of the Monumenta. Günter Schilders le-
venswerk Monumenta Cartographica Neerlandica voltooid; 
E. Vernackt e.a.: Magis Brugge van zestiende-eeuws vogel-
vluchtplan tot stadshistorische databank; J.W.H. Werner: Kaar-
tencollecties in Nederland: Collectie Kaarten & Atlassen van 
de Bijzondere Collecties UvA.

Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis, 2014 nr. 42. 
Th.A. Fafié: Luthergroepen in Nederland. Luthers jeugdwerk 
in de 19e en 20e eeuw [de Boys Brigade, relatie met Denemar-
ken en de F.D.F., groepen in Nederland]; J.P. Boendermaker: De 
lutheraan J.R. Thorbecke, architect van onze grondwet; Th.A. 
Fafié: Nogmaals de Dordtse Lutheraan Joh. J. Zehnpfenning.

Het Feyne Kwartier [Goeree-Overflakkee], jg. 19, 2014-2. Geld 
in de 16e, 17e en 18e eeuw in Holland en Zeeland; Kwartierstaat 
Teunis Hagens 17-02-1947 (3) [Komttebed, Bakelaar, den Eer-
zamen, Kranke, Renaud (uit Sedan/F), Perrius (Pareus)].

Gen. [CBG], jg. 20, 2014-3. L. de Bruijn: Toen ze nog geen slacht-
offers waren. Joodse families aan de Harstenhoekweg in 

Scheveningen [Barsam, 
Boutelje, Schächter, Lip-
schütz]; M. van der Meer: 
Wie noemt zijn kind nou 
Chardonnay; R. Straat-
man: Famillement Leiden 
2014; N. Huijsmans: Hoe 
vind je de juiste? Op zoek 
naar de drie G’s [alterna-
tieve zoekmethode voor 
WieWasWie door unieke 
combinatie van geslacht, 
geboortedatum en ge-
boorteplaats]; C. van den 
Donk-Schweigman: Van 

het kistje naar de muur? [portret burgemeester Van Bommel]; 
L. Brouwer: Leidse familienamen [van Duijvenbode, Sloos, 
Beij, Stouten, Neuteboom]; G. Bloothooft: Namen: varianten 
en fouten; A. Ponsen: Voorouders tussen de puinhopen. Leide-
naars en hun buskruitramp; Y. Prins: Een zeventiende-eeuws 
familiedrama Overspel en moord [Grettinga, Knoop, 1703]; G. 
van Breugel: Een heraldische instructie uit de 15e eeuw; C. de 
Graaf: De Leidse Waarboeken [registratie verkopingen van 
onroerend goed, 1560-1811, wat kan men er in vinden]; E. Hen-
nekam: Misdadigers, bedelaars en andere gezochte personen; 
J. & J.P. Verhave: Familie knipwerk.

Genealogisch Erfgoed Magazine, jg. 22, 2014-3. R. van der 
Schans: De genealogie van stukjes grond [stapsgewijze uitleg 
om geschiedenis vastgoed in beeld te brengen, kadaster en 
voorlopers, bijv.: Erasmuserf in Rotterdam]; M. Kistemaker: 
Het conserveren van oude documenten; B. Willemen, D. Kra-
nen: Reizend met een hondenkar door de historie [terugblik in 
de tijd; Lipsius, Weenix, Volkers]; M. Maas, B. Schuurman: Hen-
ri Marchand (1893-1952). Diamandslijper, artiest en advocaat 
[kwst. 16 kwn.; Coopman, de Vries, Drukker, Sweijd]; H.M. Lups: 
Beroepen van vroeger [Tromper-Turfhever].

Gens Germana, jg. 40, 2014-2. J. Kaldenbach: Een Duitse ‘caba-
retier’ Kreimer werd gewoon Kramer in Zeeland [van der Linde, 
Franksmann]; L. C.H. Voss: Kort en klein. Hulp met Google.

Heemtijdinghen [Woerden], jg. 50, 2014-2. F. Vogelzang: Iso-
lement in het hart van het land. Infrastructuur in het zuid-

westen van Utrecht; J. 
van Es: Van A naar B met 
een bus uit Woerden 
[den Oudsten]; N. Stop-
pelenburg: Op reis met 
de trekschuit [beurt-
veren rond Oudewater, 
onderhoud waterwe-
gen; schippers: Lambert 
Claessen Taets, Jochum 
van Ameijden, Aert 
Spiering, Johannes van 
Wijngaerden, Gerrit Bre-
da, Cornelia van der Lee, 
Geertruijd van Beekom, 
Crijntje Amersfoort].

 Idem, 2014-3. P.C. Beunder: Twee stille relicten van wind-
energie van weleer; P. Westerhof: De Nutskleuterschool in 
Bodegraven: een historische terugblik [Stoop, Brender à 
Brandis, Beijen]; B. Beckink: Kleine monumenten (17). Een je-
neverstokerij werd groene winkel.

Heerlijck Ni-js [Wehl], 2014 nr. 56. J. Eijt: Vier generaties vak-
manschap in Wehl Timmerbedrijf en meubelmakerij Eijt, 1878-
2013; J.P.G. Luykx: De Duitse bezetting, Wehlenaren en de 
Ortskommandantur 1943-1945; W. Berendsen: Willem Frede-
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rik George Lodewijk Passtoors, burgemeester in oorlogstijd 
en ten tijde van de Wederopbouw 1940-1959 [uit Amsterdam, 
exm. Van Luijnen, met stamreeks 5 gen., x 1925 H.C. Krijnen]. 

Historische Kring Eemnes, jg. 36, 2014-2. H. van der Voort: Ver-
zameling Bidprentjes in de Oudheidkamer; E. van Andel: Korte 
Maatsweg 3 voorheen de sluiswachterswoning [117-18e eeuw, 
bewoners: Willems, Dop, Scherpenzeel, Majoor, Bruinekool]; P. 
Brouwer: Interview met Jan Perier, geboren 8 december 1944.
 Idem, 2014-3. P.P.M. Karthaus, T.J.M. Schlatmann: Houtap-
pel: uroloog in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam 
en fokker van het Arabische volbloedpaard te Eemnes; C. van 
Rijsdam: Mijn naam is: Theo Beijerinck; W. van IJken: Kwartier-
staat Goos Hagen [32 kwn.; Dop, Kuiper, Roodhart, Schaaij]; H. 
van Hees: Oplichting in Eemnes in 1904 [Klaas Blij, exm. Mul-
der].

Historische Kring Loosdrecht, jg. 41, 2014 nr. 184. B. de Ligt: 
Een onbekend stukje Loosdrecht aan De Krom; D. Thijs: Alfred 
Sprenger, een van Loosdrechts laatste notabelen; F. Brand: 
Nootweg 2. Een huis met geschiedenis [Velthuizen, Schuijt, van 
der Linden, Roijaards]; A. Doets: Opwegen [beschrijving van de 
opwegen naar de bouwlanden tussen de Nieuwloosdrechtse-
dijk en de Rading].

Immaterieel Erfgoed, jg. 3, 2014-2. G. Jie Sam Foek: Carnaval 
op Aruba. Het grootste feest van het eiland; Het Staphorster 
stipwerk sinds de Nationale Inventaris ‘Staphorsters vinden 
het stipwerk te normaal’; J. Wassink: Het oud Limburgs schut-
tersfeest; M. Bergema: De tradities van Scheveningen. Taal, 
dracht en kranslegging; E. Meier: De Stompwijkse kortebaan-
draverij; idem: Hindelooper cultuur, levend erfgoed; W. Derkx: 
Kermisprocessie en Draaksteken [gemeente Maasgouw].
 Idem, 2014-3. E. Meier: Het is balanceren voor musea; M. 
Bergema: Hutsport, haring en wittebrood [Leidens ontzet]; G. 
Kozijn: De lessen van vertellers en zangers; A. van der Zeijden: 
Twee jaar immaterieel erfgoedbeleid in Nederland; A. Haal-
boom: De woonwagencultuur staat op de Nationale Inventaris; 
J. Wassink: Prijsdansen in Nieuw-Vossemeer; Hanenkraaien en 
Schijt je rijk [Eelde]; E. Meier: In het voetspoor van Sint Maar-
ten.

It Beaken [Friesland], jg. 76, 2014-1. J.R.G. Schuur: De plaatsing 
van de Schoutenrechten in hun historische context; S. Hofstee: 
Geestelijke maagden ofwel klopkes in Friesland. Oriëntatie en 
inventarisatie [Beekmans, Nauta, Juckema, Sicxtus, Splinter]; 
F. Postma: Waarom de Hongaarse student Thomas Gyarmati 
in februari 1669 uit de provincie Friesland verbannen werd; A. 
Zijlstra: Woningnood en ruimtenood in de gemeente Dokkum 
tot 1925.

De Kleine Meierij [Oisterwijk], jg. 65, 2014-2. F. Goris, A. van den 
Oord: Een loflied op Oisterwijk uit 1622 [poging de onbekende 
auteur te traceren]; N. Smits: ‘De Schelleboom’ van Cia van 
Boort en Kien Timmermans gered [poppentheater]; H. Haen: 

Oudste verenigingsgebouwen en verenigingen in Udenhout 
(2); M. van der Waals: Zomaar een foto: Oisterwijk juli 1966; 
A. van Dorp: Beelden uit de mobilisatiejaren 1914-1918, 2. Ber-
kel-Enschot; A. van den Oord: De vergeten soldaat Antonius 
Johannes van der Wensch (1906-1940); A. Witlox: Het roomse 
leven. Herinneringen aan mijn misdienaarschap.

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 42, 2014-3. G.M.T. 
Trienekens: Van knechtendom, glorie en ondergang. De fami-

lie Trienekens in Gen-
nep, 1854-1990; A.S.M. 
Patelski: Cecilia van 
Hartzleben (1682-1735). 
Voorouders en nazaten 
van een adellijke bas-
taard [Emily Bremers; 
Beckers, Crans]; A.J. 
Coopmans e.a.: Het Kra-
nenbreukershuis te Te-
gelen en zijn bewoners 
[18e-19e eeuw; Houba, 
Cruysbergh, Pinnen, Kra-
nenbruckers, Gitmans, 
Beurskens].

De Maasgouw, jg. 133, 2014-3. R. de la Haye: 950 jaar Weert; 
Ruurd Kok e.a.: Van bodemvondst naar historisch verhaal [ar-
cheologie van WOII in Limburg]; H. Weinberg: Louis de Villers 
de Pité. Meer dan een heethoofdige woelgeest en parlemen-
tair zwijger [1803-1889, eigenaar kasteel Oost bij Valkenburg, 
lid Eerste Kamer]; J.P. de Warrimont: Nieuw onderzoek naar de 
Lineaire Bandkeramiek (LBK) als aanleiding voor een congres.

Mars et Historia, jg. 48, 2014-3. Themanummer Nederland 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. H. van Lith: Bommen op neu-
traal Nederland; P. Onderwater: De Legerdagen in 1916-1918 
van de vereniging Ons Leger; D. Starink: Het verloop van het 
overwicht in de luchtoorlog boven het Westelijk Front 1914-
1918; T. Duurland: Zeemacht of onmacht? Een inleiding in de 
zeestrategie van de Koninklijke Marine, 1914-18.

Met gansen trou [Drunen], jg. 64, 2014-6. A. van der Lee, B. 
Meijs: Het raadselachtige gilde ‘De ware vriendschap van 
Nieuwkuik en Onzenoort onder de bescherming van St. Mar-
tinus’ [beschrijving koningsschilden 1868-1884]; K. Klijn: Her-
inneringen aan Huize Norbertus in Elshout; C.H. van Spijk: De 
C.H.V.: Symbool van vertrouwen?
 Idem, 2014. Themanummer De Grote Oorlog in de gemeen-
te Heusden (1914-1918) [Hombergen, van den Brand, van Wijk-
Son, van Vugt, van den Oord, van Zon, van Helvoort, Verdijk].

Misjpoge [Joodse gen.], jg. 27, 2014-3. M. Frijda-Smit: Verhaal 
van een kind in WO I; D. Metz: Vluchtelingen in de Diamant-
beurs; M. Maas: Leon Boedels (1866-1930). De man met de 
hoge hoed [met kwst.16 kwn.; van Volen, Outs, Redelijk]; L. Ha-
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goort: De toekomst van Beth Haim. Een interview met Jacques 
Senior Coronel.

De Nederlandsche Leeuw, jg. 131, 2014-2. A.J.A. Labouchere, 
F.P.W. Soetermeer: Van Hee(c)keren te Doetinchem en Am-

sterdam [11 gen. 1607-
1961, met wapenbe-
schrijving; ter Meulen, 
Kanceler, van Selts, van 
Haeghen, Ankersmit, 
Timmers]; P.J.C. Elema: 
Hamhuis in Stad – Gro-
ningen, molenaars uit 
Vries (Dr.) [6 gen., 1630-
1785; Mullers, Ebels, Ee-
mes, Hillebrands, Bruins]; 
B. van Dooren: Waar 
was Willem Dijck geble-
ven? [Zwolle en omge-
ving, 6 gen. 1539-1685; 
Winter, Essinck, Vaack]; 

Add.&corr.: van Apeldoorn (gepubl. in 2013); Vragen: uitgebrei-
de fragm.-gen. Nederhoven-van Schaeck.
 Idem, 2014-3. L.M. van der Hoeven: In revisie Nadere be-
schouwingen over het geslacht Van Cuijck van Meteren; D. 
Verhoef: Een patriciërsgeslacht Van Vloten te Utrecht (stam-
mend uit het rademakersgeslacht Van der Hoeff); W. Smit-
Buit: De kokosnootbokaal op kasteel Cannenburch; M. Kremer: 
De familiepenning van Pieter Volmer en Antje Greving: een ge-
miste kans.

Nieuwsblad van de Vereniging Oud Lisse, jg. 13, 2014-3. L. 
Brouwer: Roversbroek, laatste deel over familie Duivenvoor-
den; R.J. Pex: De winkel van Tissing en zijn voorgangers Deel II: 
De komst van Tissing, 1905-1938; Kwartierstaat van Cornelis 
van Waveren (1897-1973) [16 kwn.; –, Telkamp, Marseille, Dami-
aans]; L. Bemelman: Van Waveren koopman in brandstoffen [4 
gen., 1799-1973]; D. Boogerd: Raadselen rond Abraham Rade-
maker [etser, 1677-1735]; A. van der Tang: Familiegeschiede-
nis (17) [Meder, Haselbach]; N. Groen: Verklaring naamgeving 
Akervoorderlaan nog niet eenduidig.

Old Ni-js [‘s-Heerenbergh], 2014 nr. 88. R. Vister: Brand! Brand! 
Brand! [historie brandweer]; J. Thoben: Tempeliers in de Bijvank 
onder Beek, circa 1120-1309 [van Wilten, Paleke]; A. Berentsen: 
Het dialekt het de wind met; G. Pas: Het Koeslag in Vethuizen 
anno 2013 [Kempers, Limbeek].

‘t Onderschoer [Denekamp], jg. 36, 2014-2. J. Knippers: Dene-
kamp toen, Denekamp nu (46); Ds. Petrus van de Haar 1747-
1819: In 1795 veel overlast van soldaten ‘Alle banken wierden 
uijt beijde kerken genoomen’; J. Knippers: De ‘Möll van Schel-
lings’, baken voor honderden fietsers van en naar Oldenzaal; 
B. Brookhuis: Zware windhoos richt grote schade aan in Dene-
kamp en omgeving [1968]; H. Booyink: Sporen van voor-chris-

telijke religie(s) in onze omgeving (1); M. Hoekstra: De Konink-
lijke Marechaussee in Denekamp; H. Weusthof: Pater Martinus 
Benneker: een Denekampse priesterzoon; Sj. Wynia: Pension 
Hermelink-Weick, een honderdjarige; A. Meinders: Sponsor-
verhaal Hebetex [Visschedijk].
 Idem, 2014-3. J. Knippers: Denekamp toen, Denekamp nu 
(47); W. Beld: 100 jaar Concordia; G. van den Brandhof: Acte 
Brandehof uit 1391 ontdekt; W. Dingeldein: Koninklijk bezoek 
aan Denekamp [1949]; W. de Jong: Aureolustheater Breklen-
kamp: Erve Brookman en Erve Olde Geerts; J. Knippers: Mys-
terie van verdwenen boerderij in het Bonkenbroek; S. Wynia: 
Een dag om nooit te vergeten: 15 september 1941 [Suskind, 
Salomons]; Zuster Dorothea Schulte: Jeugdherinneringen aan 
Noord Deurningen; J. Gortemaker: Rechtbank geeft toestem-
ming tot huwelijk in 1829 [de Thouars x Mulstegen; diverse ak-
ten van bekendheid]; B. Busscher: Het erf Damhuijs in Lattrop 
(1) [Dam, ten Tijhuijs, Britsen, Damhuis]; C. Hamers: Oecumene 
in Lattrop en Breklenkamp in vroeger tijden.

Ons Voorgeslacht, jg. 69, 2014 nr. 668. L.M. Van der Hoeven: 
De nalatenschap van Huijbrecht Adriaensz van der Hoeve 

(1700): Pretenties en erf-
genamen [met parenteel 
van vaderszijde en van 
moederszijde, 6 gen., ca. 
1560-1700; Ouderogge, 
van der Bijl, Duijfhuijsen, 
Sampson, Waardenburg]; 
W.T. Molema-Smitshoek, 
K.J. Slijkerman: De ou-
dere generaties van het 
geslacht met de naam-
dragers (van) Weeda 
en Van den Honaert uit 
Cillaarshoek [5 gen., ca. 
1490-1728]; B. de Keijzer: 
Stamreeks van het 
adellijke geslacht Van 

der Dussen [5 gen., 1273-1447; corr. op de ‘Kwartieren Greida-
nus-Jaeger’ (de tussenreeks Wennemaers)]; T. Oskam, P. Flip-
po: Willem Jansz Proot en de dubieuze Gerritsdr [belangrijke 
repliek op artikel in OV 2014 nr. 667].
 Idem, 2014 nr. 669. B. de Keijzer: In memoriam Mr. J.J.F. 
Lots; J.J.F. Lots †: Het voor- en nageslacht van Dirck Willemsz, 
schout van Pijnacker [met parenteel 6 gen., ca. 1475-1712; van 
Polanen, van Kerckhoven, van der Wilt]; Th.P. van Zijl †: Char-
ters in het parochiearchief St. Johannes de Doper te Pijnacker 
1551-1633. Met index 2013.

Oostgelders Tijdschrift voor Boerderijonderzoek, jg. 31, 2014-
3. A. Gerritsen: Toverij in de Toverstraat in Baak [1773; Vrenden-
borg, Scheunink]; B. Smeenk: Parenteel van Gerrit Jan Milius 
(slot); G.H. Luiting: Het plaatsje Wormskamp in Meddo onder 
Winterswijk tot 1900 [verv.; Stammers, van Munster]; J.A. Bak-
ker-ten Have: Deel Kwartierstaat van Janna Wonnink (slot) 
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[16e eeuw; Veltkamp, Tiessinck]; G.J. Goorman: Weijertman 
[met corr. op publicaties/virussen!]; G. Stokreef-Braakman: 
Bewoners op Klein Bielder alias Snijders/Snieder [Nijland, 
Levenkamp, Koelman, Pakkert]; T. Nieuwenhuis: Parenteel van 
Joannes (Jan) Nienhuijs [7 gen.; Buitingk, Laakmans, Vender-
bosch].

Oud Bathmen, jg. 34, 2014-2. H. Smit: Eene Vereeniging voor 
Vreemdelingenverkeer opgericht op 5 april 1928; J. Muilerman: 
In gesprek met Marinus Smijs; A. van der Beesen: Landweren in 
de omgeving van Bathmen; R. Nicasie: Veranderend straatbeeld.
 Idem,2014-3. G. Gervedink Nijhuis: Onthulling informatie-
bord ‘Bevrijding Bathmen’; J.B. Bleijenberg: Bathmen in 1914; J. 
Mol: Vader en zoon Van Diest: vierenveertig jaar predikant in 
Bathmen.

Oud Leiden Nieuws, jg. 2, 2014-3. Uit de HVOL Beeldbank; 
Fransche Kroon herplaatst; Erfgoed en Familiegeschiedenis 
op Famillement 2014; Die Leythe blijft het Galgewater een 
eeuw trouw; Boissevain: drukker uit liefde voor het oude gra-
fische vak; De wisselende macht van Patriotten en Prinsgezin-
den; Zeldzaam zelfportret Jan van Mieris (1660 – 1690) aange-
kocht door museum De Lakenhal.
 Idem, 2014-4. P. Birker: Een gesprek met Hans Blom en 
Rens Heruer; Arent Hogenacker en zijn bedrijf aan de Haar-
lemmerstraat; De ‘pil’ van Cor Smit over kinderarbeid in Lei-
den [omvangrijk onderzoek brengt verwaarloosd fenomeen in 
kaart]; Oud Leiden vaak op de barricaden voor monumenten.

Oud Nijkerk, jg. 33, 2014-2. S. van den Berg-Ebbenhorst: Kno-
pen van de Nijkerkse knopenfabriek gezocht!; idem: Foto’s ge-
zocht van Nijkerkse keukens; G. Callenbach: Nijkerk in de jaren 
dertig.

Het Schokker Erf, 2014 nr. 86. W. Veer: Dood, vuil en bederf 
(1); B. Klappe: Drie Schokkers, getekend door Heinrich Schlitt; 
idem: Een munthuis op Schokland? [van Kuynre, van Waver].
 Idem, 2014 nr. 87. B. Klappe: Bekkenelen en ellepijpen [ar-
cheologisch-antropologisch onderzoek Ens]; W. Veer: Dood, 
vuil en bederf (2); B. Klappe: De fotogalerij: Willem van Eerde 
(1872-1927), gehuwd met Grietje Bakker (1870-1918); idem: De 
zee geeft, de zee neemt (6) [Staats, Seidel, Jongman]; idem: De 
onechte kinderen van Lijsje Jans Zoet [1780-1837, exm. Conter; 
4 kinderen 1815-1823, vader Roelof Burger]; H. van Heerde: 
Sport, Skutien en Schokland bij Jan Kwakman.

Seijst, jg. 45, 2014-3. Themanummer Open Monumentendag 
2014. Op reis. Met Zeister monumenten aan de wandel [oude 
raadszaal: vensters met wapenafbeeldingen].

n Sliepsteen [Enschede], jg. 30, 2014 nr. 118. B. Siemerink: De 
betere waar op het gebied van elektra [van Doorne]; I. Rik-
manspoel: Enschede en Lonneker werden in de 19e eeuw be-
stuurd door de rijken; G. Bekkering: Groot dam-amateur B.W. 
Blijdenstein (1780-1857); idem: Luchtfietsen in Enschede; 

idem: Spin landt in 1913 bij ‘t Stroot in Twekkelo; B. Siemerink: 
Jan Cremer sr. brengt WO I terug tot de menselijke maat.
 Idem, 2014 nr. 119. D. Schlüter, F. Roeloffzen: Prins Bern-
hard, Aurelia en Loekie van Heek en een Maybach Zeppelin; 
Boek: W.H. Nijhof: Geschiedenis van Enschede, stad uit stoom 
en strijd; P. Bonzet: De geschiedenis achter twee ontroerende 
gedichten van Mien Bonzet; Herinneringen van veldwachter 
Bongers (deel 7); E. Heijink: Amerikaans vergissingsbombar-
dement op Enschede.

Speuren en Ontdekken [Ouder-Amstel], jg. 30, 2014 nr. 107. W. 
van der Velden, P. de Nooij: De Boekhandel Otto en de maat-
schappelijke betrokkenheid van de Otto’s in Ouderkerk [4 gen.; 
Mur]; P. van Schaik: Pastoor Evers, opnieuw een opmerkelijke 
Duivendrechtse pastoor [1867-1940]; P. de Nooij: Ons drinkwa-
ter; A. Boomars: Dezelfde plek ... in een andere tijd: Hoger Ein-
de Zuid 1 en 2 (en 2a); P. de Nooij, W. van der Velden: Henny Mul: 
88 jaar en nog volop in het leven; F. Zwerver: Sara van Thomas 
Matroos [een slavin in Ouder-Amstel 1729; de Grave, Brandt]; 
J. Blom: De Chappe-telegraaf in Ouderkerk: de e-mail van de 
18e eeuw; R. Siekerman: Het einde van de Chappe-telegraaf 15 
november 1813 [Weesperpoort Amsterdam].

De Spuije [Beveland], 2014 nr. 92. M. Lenshoek: De Perponcher 
Sedlnitsky: Een Europese familie en hun band met Zuid-Beve-
land [17e-18e eeuw; van Watervliet, Mauregnault,, Schorer, van 
Wassenaer]; K. Sluijter: Bekende Bevelanders [Warren]; K. van 
Rooijen: De sigaar van Foort; N. van Leijen, A. van der Wel: De 
stoplap van een burgemeestersdochter uit 1786 [van de Spie-
gel]; Th. Wajer: Pieter de Waijer de la Rue, schipper van de VOC 
(1720 Middelburg – 1770 Kapelle).

Stad & Ambt Almelo, jg. 22, 2014-3. M. Mulders: De Rutger Jan 
Schimmelpenninckstraat; G. Brouwer: Van krot naar goede 
woning; A. Holterman: De wonderlijke wereld van het ‘Wonder 
van Almelo’ [van Essen]; idem: Stichting Hofkeshuis streeft 
naar virtuele openbare toegang; G. Brouwer: Almelo had eer-
ste motel van Overijssel [Bolhuis]; R. Strijker: Nieuwe inrich-
ting Stadsmuseum Almelo; J. Wever: Havezaten in Twente; H.C. 
Krol: De nieuwe molen in Almelo [1798]; H.J. Kobes: Almelose 
grenswachten in de Grote Oorlog (1914-1918).
 Idem, 2014-4. G. Brouwer: Zwoegen en zeulen voor een fi-
asco [kanaal naar Nordhorn]; A. Eshuis: Een mooie jeugd aan 
de Vriezenveenseweg; Opgravingen op het kerkplein en het 
Kolkje; H.C. Krol: Stolperstenen [Northeimer, Mendels, Berg]; 
R. Strijker: Wat bint dat veur leu?

De Stelling [Weststellingwerf], jg. 33, 2014 nr. 129. G. Lantinga: 
Weststellingwerf monumentaal (38): Een Rijksschool in Steg-
gerda; J. Roorda: De geschiedenis van de Hoeveweg; E. Lan-
tinga: De nedergerechten vertellen hun verhaal (3): De 17de 
eeuwse voorouders van de katholieke familie Ten Berge (1); 
D. Paetzel-Veenstra: Sjoerdtje, het boerinnetje van Blesdijke 
[Veenstra, van der Veen]; H. Deems: De Boijlinger Meente- De 
Riesemerkamper Miente...<<
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Tot dusverre werd een agenda met alle afdelingsactiviteiten in Gens 
Nostra geplaatst. Deze informatie leent zich beter voor publicatie op 
de website van de NGV en haar afdelingen, en wordt niet meer in Gens 
Nostra opgenomen. In plaats daarvan willen we ruimere aandacht be-
steden aan grotere evenementen, bijvoorbeeld landelijke evenementen,  

genealo gische dagen, afdelingsoverstijgende evenementen, e.d. 
Uw bijdragen kunt u sturen naar GNredactie@ngv.nl. 
Let wel op dat er tussen het insturen van uw bijdrage voor Gens Nostra 
en het evenement een termijn van minimaal acht weken moet zitten.

Nieuws

De Algemene Vergadering zal plaats vinden op zaterdag 25 
april in het Cultuur- en Congrescentrum Antropia te Drieber-
gen.
Onderwerpen op de agenda zijn onder andere:
• Vaststelling van het financieel jaarverslag
• Vaststelling van het algemeen jaarverslag
• Invulling van een vacature in het hoofdbestuur. Het hoofd-

bestuur zoekt kandidaten voor een functie in het hoofdbe-
stuur. Verdere informatie over de vacature is te vinden op 
de homepage van de NGV onder het icoon vacatures.

Alle leden hebben in december een beknopt verslag ontvan-
gen van de algemene vergadering van 29 november 2014. 
Hieronder volgt een korte samenvatting van de besluiten en 
afspraken die hier gemaakt zijn.
• De vereniging zal transparanter ingericht worden en daar-

voor is een besluit genomen over wijzigingen in de structuur 
van de vereniging. Hiervoor is een werkgroep ingesteld.

• Er wordt een heldere definitie gemaakt van lid en gast. Ook 
zal helder omschreven worden wat de daarbij horende faci-
liteiten inhouden.

• Er is besloten dat gasten maximaal drie maanden (beperkt)
gebruik kunnen maken van de website. 

• De contributie is verhoogd.
• De begroting voor 2015 is vastgesteld.
• Er wordt een heldere definitie gemaakt van de kernactivi-

teiten, met name Genealogie en Heraldiek, van de vereni-
ging 

• De statuten en het huishoudelijk regelement worden aan-
gepast aan de vernieuwde structuur.

Arie van Herk

Aankondiging van de halfjaarlijkse 
Algemene Vergadering

Dit is de nieuwe structuur van de NGV
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In het Verenigingscentrum zijn gevestigd: 
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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.
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Adressen van andere diensten en afdelingen
Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Public Relations, Dienst 
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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).



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


