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Bij de voorplaat
Interieur van het ‘Stoockhuys’ van apotheker A. d’Ailly, geschilderd door Johannes Jelgerhuis. Schilderijencollectie Rijks-
museum. Johannes Jelgerhuis (Leeuwarden, 24 september 1770 – Amsterdam, 6 oktober 1836) was een Nederlands 
kunstschilder, illustrator en acteur. Hij was een zoon van de schilder Rienk Jelgerhuis. Hij werd in het vak opgeleid door 
zijn vader en door de landschap- en behangselschilder Pieter Pietersz. Barbiers. Hij werkte enige jaren in Delft, waar hij 
op 18 december 1791 in de Oude Kerk trouwde met Philippina Maria van der Boon. Uit dit huwelijk kwamen vijf kinderen 
voort, vier dochters en een zoon. Uit een tweede huwelijk kreeg hij nog een zoon.
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Van de redactie  

In dit dubbelnummer van Gens Nostra vindt u een aantal uiteenlopende bijdragen. We 
beginnen met een artikel van Cornelis Snijder over Hans Jurjen Snijder die, van 1712 tot zijn 
overlijden in 1753, scherprechter was te Middelburg. Wat volgt is een carrièreschets en een 
aantal bijzondere wetenswaardigheden over beroep, huwelijken en werkgevers. Als afsluiting 
volgt een kwartierstaat van Hans J. Snijder.

Vervolgens vertelt de heer Jona Schellekens in een bijdrage getiteld: ‘Een fout in een register 
van de burgerlijke stand?’ over Susanna Crab, overleden 1828 te Leeuwarden. Daarbij komen 
diverse secundaire bronnen aan de orde die meer licht werpen op Susanna en haar familie. 
Een methodisch en zorgvuldig uitgevoerd onderzoek waar we iets van kunnen leren.

Een volgend artikel is getiteld ‘Op zijn hoefjes terecht, de complexe relaties tussen de 
geslachten Hoefs en Hoes(t) in revisie’ van Klaas Reuvers. Het presenteert verder onderzoek 
naar de voorouders met de naam Hoefs, Hoest e.d. Het eerste onderzoek naar de familie 
Hoes(t) dateert van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Als oudste voorvader noteerde de 
auteur toen Gerrit Hoest, die als jongeman van Wijchen, in Rotterdam op 11 mei 1727 trouwde 
met Emmerentia Verheven. Omdat het gehele artikel te lang bleek om in één editie te worden 
gepubliceerd, worden andere stammen van de familienaam verder uitgewerkt in deel 2 van dit 
artikel dat in een volgende nummer van Gens Nostra zal verschijnen.

Hans Nagtegaal en Henk Morien schreven een familiegeschiedenis over Jan van der Does 
(1545-1604) en zijn gezin waaruit blijkt hoe men, aan het einde van de zestiende eeuw, kon 
toetreden tot de groep van vooraanstaande Hollandse families en huwen met een dochter van 
adellijke komaf. In dit geval na belangrijke militaire en andere prestaties verricht te hebben 
voor de Republiek. Een bondig en boeiend historisch overzicht.

Na de rubrieken Tijdschriften, Boeken en Digitaal eindigen we met de nieuwsrubriek waarin een 
korte impressie van de Vlaamse-dagen en een indruk van hetgeen in de AV werd besproken.

De redactie was ook aanwezig op deze Algemene Vergadering en werd daar verrast door 
de vele positieve reacties van de afdelingsafgevaardigden over Gens Nostra, en opnieuw 
doordrongen van het belang dat men hecht aan het verenigingsblad van de NGV. Hoewel de 
redactie vaker positieve reacties ontvangt, stimuleert deze boodschap ons zeer om verder te 
gaan op de weg die wij in 2014 zijn ingeslagen.
De redactie wil de lezers zoveel mogelijk informeren over achtergronden van keuzes en kosten 
van het blad en doet dit via onze webstek op de NGV website. Hier vindt u allerlei informatie 
over het blad, van jaarverslagen, kosten en oproepen voor bijdragen tot en met inhoudelijke 
overzichten van verschenen edities.

De redactie wenst alle lezers veel leesplezier in de zomer met de uitgave die voor u ligt.

Frits van Oostvoorn
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CORNELIS R.H. SNIJDER

Scherprechter te Middelburg en zijn kwartierstaat

Hans Jurjen Snijder (1689-1753) 

Eerder in dit blad (1996) verscheen mijn bijdrage over het scherprechtersgeslacht 
Snijder/Schneider te Kampen (1687-1791). Hierin figureert (generatie I-4e) de 
Groninger scherprechterszoon Hans Jurgen Snijder met alleen zijn doop (1689) en 
huwelijk (1712). Er was verder weinig tot niets over hem bekend. In de scherprech-
tersstudie uit 1958 van de bekende rechter en genealoog (‘scherprechter-onder-
zoeker’) Mr. Willem de Vries (1908-1977) wordt hij nog abusievelijk met de gelijkna-
mige Kampense scherprechter Hans Jurijen Snijder gelijkgesteld. Deze gedachte 
van Willem de Vries blijkt echter niet houdbaar.1

1. Grafsteen van Anna Margaretha Bröckers, 1692 (detailopname)
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Eerst nu is ons, door uitgebreid archiefonderzoek (en toe-
valsvondsten), gebleken dat Mr. Hans Jurjen (Johannes, Jan) 
Snijder, die op 17 september 1712 als scherprechter (beul) in 
Middelburg werd aangesteld, identiek is aan de genoemde 
scherprechterszoon uit Groningen. Uniek is overigens dat al 
zijn voorouders, zowel in de mannelijke als de vrouwelijke lijn, 
scherprechter zijn of getrouwd zijn met een scherprechter! 
En wel tot in de zevende generatie (zie kwartierstaat op pa-
gina 263). Zijn vader Franz Henrich Schneider (Frans Snijder) 
was als scherprechter werkzaam in Coevorden en Gronin-
gen, terwijl zijn moeder Anna Ilsabein Clauss (Anna Elisabeth 
Claessen) een scherprechtersdochter is uit het Duitse Lem-
go. De beide families Schneider/Snijder (vanaf 1558, zie bijla-
ge 1) en Clauss/Claessen (vanaf 1566) behoren tot de oudste 
scherp rechtersgeslachten in Europa. Beide families zijn van 
Duitse afkomst.
De instinctieve afkeer om bloed te vergieten en de weerstand 
een doodstraf te moeten voltrekken, komt ons begrijpelijk voor. 
Ook de jonge Hans Jurjen moet dit zo gevoeld hebben. Maar hij 
had geen keus en werd al van kindsbeen af tot scherprechter 
opgeleid. Een scherprechter was hij, die het scherpe zwaard han-
teerde, dit in tegenstelling tot de man die ophing, de hangeman 
of beul genaamd. Daar was geen of weinig vakmanschap voor no-
dig en het ophangen werd door de scherprechter gewoonlijk aan 
één van zijn knechten opgedragen. In de volksmond echter werd 
de scherprechter zelf ook beul genoemd. Ook heden nog, bij het 
horen van de benaming scherprechter/beul, denkt men vaak aan 
een bruut en gewetenloos mens, die vanwege zijn beroep ver-
acht en gemeden wordt. In oude studies wordt de scherprech-
ter vaak in een kwaad daglicht gesteld. Hij zou een buiten de 
maatschappij geplaatste brute kerel zijn. Karakteristiek aan 
deze publicaties is niet alleen de grote vooringenomenheid, 
maar vooral ook het ontbreken van bronvermeldingen. 
Recente wetenschappelijke studies schetsen ons een positie-
ver beeld van de scherprechter, zeker voor de zeventiende en 
achttiende eeuw: de scherprechter was veelmeer een achtens-
waardig, rechtvaardig en beëdigd persoon, die alleen volgens 
justitiële opdrachten werkte.2 In Middelburg werden vanaf de 
zeventiende eeuw uitsluitend scherprechters aangesteld, die uit 
bekende scherprechtersfamilies stamden (zie bijlage 2 hieron-
der). Zo verzekerde men zich van betrouwbaarheid en ervaring. 
Deze families waren vaak nauw verwant en vormden uitgebrei-
de scherprechtersdynastieën. Hans Jurjen Snijder, die in 1712 als 
scherprechter in Middelburg aantrad, was dan ook verwant aan 
het grootste deel van de andere Nederlandse scherprechters.

Hans Jurjen Snijder

Hans Jurjen Snijder is 1689 in Coevorden geboren en werd in 
januari 1706 als: ‘M[on]s[ieu]r Joannes Georgius Snijders: den 
Sone’ in het Groninger ‘Album Congregationis seu Bonæ Mortis’ 
ingeschreven. Een register van leden van de rooms-katholieke 
Broederschap van de Zalige Dood. Hij was ‘den Sone’, omdat zijn 
ouders aldaar reeds sedert de oprichting in 1704 waren inge-
schreven.3

Op 13 augustus 1712 werd in Middelburg ‘het Request van Jan 
Snijders, om Scherpregter te [mogen] worden’ ontvangen en tot 
nader bericht in handen van den heer officier gesteld.4

Vervolgens werd Joannes (Jan) Snijder op 17 september 1712 of-
ficieel als scherprechter te Middelburg aangesteld op een gage 
van 1 pond (‘vlaamsch’) in de week en nog eens 10 pond per jaar 
voor zijn huishuur. Zijn weduwe Alida Siebes (Sebus) kreeg nog 
tot 17 mei 1754, toen in Middelburg de nieuwe scherprechter 
Frans Deuringh/Döring in dienst werd genomen, het volledige 
tractement uitbetaald.5

Op 17 december 1712 werd na aanleiding van ‘den Scherpregter 
Sijn Versoek’ de vergoeding voor zijn onkosten in verband met 
‘sijn transport herwarts’ [vanuit Groningen] voldaan.6

Bij zijn aanstelling in Middelburg legde scherprechter Snijder 
‘den eedt van de scerprechtere’ af. De tekst van deze scherp-
rechterseed bleef eeuwen grotendeels onveranderd, maar 
werd in de loop der jaren lichtelijk aangepast. De aanhef van 
de originele tekst luidde als volgt: ‘Dat ic de Staten van Zee-
lant ende de stadt Middelburch goet ende getrouwe wesen 
sal ende den dienst van deser stadt nyet te begeven noch te 
latene om anderen dienst, die ic soude mogen gekregen; ende 
dat ic uuyter stadt van Middelburch nyet trecken en sal om 
eenige executie te doene, tenzy by consente van den bailliu 
ende de burgmeesters ende scepenen ofte meestendeel van 
dien; etc., etc.’.7

Op 4 februari 1713 werd ‘gelijcke commissie verleent aen Johan 
Schnijder als Scherprechter tot Sluijs, Hulst en t Sas van Gent 
in plaets van Jan Kellenaer overleden’ (afb. 3). Deze benoe-
ming staat vermeld in de marge van de oude aanstellingsakte 
van genoemde Jan Kellenaer, in dato: ‘Reg[istrat]a 24 februarij 
1717’. Dit betekent dat de aanstelling van Johan Schnijder eerst 
op 24 februari 1717 werd ingeschreven.8

Op 4 februari 1713 werd in het Commissieboek van de Raad van 
State (‘s-Gravenhage) de aanstelling ingeschreven van ‘Johan 
Schnijder tot Scherp-regter over de Generaliteit van Braband 
en Vlaanderen’. Gemeld wordt ook dat zijn aanstelling gelijk is 
met de condities van de voorgaande scherprechtersaanstel-
ling: ‘als de acte van Johan Calen in’t vorig Commissie-boeck 
op fol. 48vso geparapheert, en geteekent als boven’. Met voor 
Johan Schnijder nog als aanvulling: ‘NB. doet eed aan den Gou-
verneur’ (ter plaatse).9

Scherprechter Snijder woonde in Middelburg aan de Nieuwe 
Haven, direct tegenover het aan de Kousteensedijk gelegen 
‘Tuchthuis’ of ook wel ‘Rasp- en Spinhuis’ geheten. Een pas-
send adres dus voor de scherprechter. Dit stadstuchthuis 

2. Handtekening Hans Jurjen Snijder (Collectie Historisch Centrum het 
Markiezenhof, Bergen op Zoom) 
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werd reeds in 1643 opgeleverd; op de plaats van de Oude 
Stadsschuur. De achterzijde was opgetrokken op een gedeel-
te van de oude stadsmuur. Het gebouw werd in 1873 groten-
deels tot aan de fundamenten afgebroken, waarop weer het 
nieuwe Huis van Bewaring (1874-1993) werd gebouwd.10

Op 13 maart 1713 werd echtgenote ‘Rebecca Kalle van Aernem’ 
als lidmaat ingeschreven van de Evangelisch-Lutherse ge-
meente van Middelburg11.
In juli 1713 werd aan scherprechter Johan Schnijder voor het 
publiekelijk geselen en brandmerken in Goes van een tweetal 
personen £ 18.5.-. uitbetaald12.
Op 16 juli 1718 werd de scherprechter [Snijder] berispt wegens 
het oneigenlijk verwerven ‘Van den Vrijdom aan de Boomen’. 
Hier is waarschijnlijk een tolboom bedoeld, een dwars over de 
weg geplaatste balk. Wellicht gaat het hier om de rechten van 
voor of na de slagboom, welke mogelijk door de Middelburgse 
scherprechter werden misbruikt13.
In 1723 en 1724 in Goes werd aan scherprechter Janis Snijder 
‘voor het geselen en het zetten van een brandmerk aan een 
persoon’ respectievelijk £ 17.10. en £ 18.-. uitbetaald.14

Op 21 januari 1724 in Middelburg werd in de vergadering van 
de Staten van Zeeland het verzoek van Jan Snyders, ‘Scherp-
reghter, woonende alhier’, behandeld. Hij verzocht om de vol-
doening van zijn tractement van 50 vlaamse ponden per jaar. 
Er was een achterstand ontstaan van drie volle jaren, tot een 
somma van 150 vlaamse ponden. Jan Snyders eist een promp-
te uitbetaling (afb. 4).15

De vader van Hans Jurjen overlijdt

Op 26 juni 1727, kort na het overlijden van de Groningse scherp-
rechter mr. Frans Hendrik Snijder (vader van Hans Jurjen), 
ontvangen zijn beide zonen Hans Jurjen en Anthonie Snijder 
gezamenlijk de toestemming om hun vader als scherprech-
ter in Groningen op te volgen. Dit is geheel conform het op 
28 maart 1718 door Frans Hendrik Snijder ingediende verzoek 
bij de Groningse ‘Heeren Borgemeesteren ende Raadt’. Aldus 
werden Hans Jurjen en Anthonie Snijder nu beiden in het ambt 
van hun overleden vader aangesteld (de bekwaamste mocht 
aanblijven!). Tot 22 februari 1728 ontvingen beide broers nog 
gezamenlijk het kwartaals-tractement van 148 gulden en 10 
stuivers, waarbij is aangetekend dat Anthonie hierbij voor zijn 
broer Hans Jurjen ondertekende (bijlagen van de Groninger 
stadsrekeningen 1728). De daarop volgende kwartaalbetalin-
gen kwamen alleen nog aan Anthonie Snijder toe. Hans Jurjen 
Snijder koos er wellicht voor om scherprechter in Middelburg 
te blijven. Het was natuurlijk onmogelijk om deze scherprech-

tersfunctie met die van Groningen te combineren. Ook met de 
Drost en Gedeputeerden in Drenthe werd een soortgelijke re-
geling getroffen. Daar had vader mr. Frans Hendrik Snijder op 
3 juni 1718 toestemming gekregen, dat een van de beide zonen 
bij zijn overlijden het scherprechterambt over de Landschap 
Drenthe zou krijgen. Op 17 oktober 1727 werden Hans Jurjen en 
Anthonie Snijder ook hier gezamenlijk als scherprechter voor 
de Landschap Drenthe aangesteld. De beloning werd op 400 
gulden per jaar bepaald. Ondanks hun gezamenlijke aanstel-
ling liet Hans Jurjen Snijder wellicht ook hier de functie aan zijn 
broer Anthonie.16

Op 23 augustus 1732 stelde de stad Vlissingen met scherp-
rechter Snijder in Middelburg ‘een ordonnantie op [om] het 
loon voor den Scherpregter te concipieeren’.17

Scherprechter te Dordrecht

Daarna, op 9 december 1732, werd Jan Snijder(s) ‘op sijn ver-
soek bij Req[ues]te gedaan aengestelt tot Scherpregter 
etcetera’ in Dordrecht. Echter Snijder trad daar niet aan en 
bedankte voor de eer: ‘NB. denselven heeft weder Bedankt, 
alsoo tot Middelburgh is gebleven’ (afb. 5).18

Op 23 april 1738 overleed in Middelburg Jan Snijders’ eerste 
echtgenote Rebekka Kalle. Zij werd aldaar op 28 april 1738 in de 
Nieuwe Kerk begraven en woonde ‘over het Tugthuijs’. Rebekka 
stamde uit het bekende Duits-Nederlandse scherprechtersge-
slacht Kahle (Caele, Kalle). De stamvader van de Kahle’s wordt in 
1584 genoemd als scherprechtersknecht in Lemgo (Duitsland).19

Bijna tien jaar later, 22 februari 1747, doet scherprechter Jan 
Snijder aan de Middelburgse Burgemeesteren en Raad het ver-
zoek om zijn tegoed ‘over drie jaren tractement wegens exer-
citie in Staats-Vlaanderen’ in de Statenvergadering te willen 
ondersteunen.20

Op 25 augustus 1750 wordt Hendrick Klein door mr. Jan Snijeder 
(Snijder) aanbevolen als de nieuwe scherprechter voor ‘het Mar-
quijsaatschap van Bergen op Soom’. Dit ambt was nog vacant 
en Hendrick Klein had hierop gesolliciteerd. Scherprechter Snij-
der ondersteunde deze sollicitatie en gaf aan ‘dat mijn knegt 
Hendrick Klein’ hem als scherprechter in Middelburg steeds ‘wel 
en Ersackt heeft waergenoomen’ en dat ‘hij ein seer bequaam 
persoon is om de plaats als scherprechter waar te nemen’. Zeer 
waarschijnlijk werd Snijders aanbeveling opgevolgd, want Hen-
drick Klein (=Johan Henrich Kleijne) werd aldaar per 14 oktober 

3. Commissie Johan Schnijder (Snijder), 4 februari 1713 
(Collectie Zeeuws Archief Middelburg)

4. Gedrukte Notulen Staten van Zeeland, 1724 
(Collectie Zeeuws Archief Middelburg)
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1750 benoemd en was in de periode 1750-1785 scherprechter te 
Bergen op Zoom.21

Op 26 mei 1751 wordt een Johan Gregorius Snijder ‘van Gro-
ningen’ als lidmaat van de Evangelisch-Lutherse gemeente 
in Middelburg aangenomen en bevestigd: ‘de Here sterke en 
beware hem in de bekende waarheit’. Johan Gregorius was het 
(rooms-katholieke!) Groninger neefje van Jan Jurjen Snijder en 
ging bij zijn oom in Middelburg als scherprechterknecht in de 
leer en werd daarna (1774-1796) scherprechter te Groningen.22

Op 9 april 1751 verschijnt de Berg op Zoomse scherprechter 
Johan Henrich Kleijne23 voor notaris Adriaan Baks en machtigt 
zijn Middelburgse collega Johan Sneijders (Snijder) om een 
kwitantie voor hem te innen ‘ten Comptoire tot Middelburg in 
Zeelant’. Dit in verband met zijn nog te verschijnen tractement 
aldaar. Kleijne was namelijk voor zijn aantreden in Bergen op 
Zoom (14 oktober 1750) scherprechtersknecht in Middelburg 
geweest.24

Op 11 december 1751 wordt een concept-declaratie opge-
steld tussen scherprechter Jan Snijders ‘woonende te Mid-
delburg’ en de Burgemeesters en Schepenen van Zierikzee 
inzake de scherprechterstarieven bij executies. Voor het 
‘hangen van een persoon’ zal Snijder 8 pond ontvangen. Voor 
het ‘lighaem van de galg af te doen en buyten in de ketting 
te hangen of te kisten’ 4 pond. Voor ‘het worgen en blakeren’ 
10 pond. Voor ‘rabraken en geworgen’ 10 pond, ‘maer worden 
bij ’t rabraken onthoofd’ dan nog een extra 8 pond en 6 stui-
vers, etcetera.25

Jan Snijder overlijdt

Op 15 augustus 1753 overlijdt Jan Snijder in Middelburg en wordt 
op 20 augustus 1753 in de Evangelische-Lutherse kerk aan de 
Zuidsingel in Middelburg begraven: ‘Graftombe No. 4, Jan Snij-
der, oud 67 Jaar, 4 [ponden]’ (afb. 6). Aan de grafdelver werd 16 
stuivers afgedragen.26

Veertien september 1753 werd de inventaris van de overleden 
Jan Blom aan Alida Sibes, weduwe Snijders, overgeleverd. Ge-
noemde Jan Blom woonde in Middelburg aan de Hoogstraat 
en was aldaar op 6 augustus 1752 overleden en werd op 10 
augustus 1752 op het Middelburgse Westkerkhof begraven. 
De belasting over het begraven werd vastgesteld aan de hand 
van deze inventaris. Wellicht was Alida Sibes verwant aan de 
overleden Blom.
Op 3 november 1753 verzoekt Alida Sebes weduwe ‘van den 
Overledenen Scherpregter J: Snijders’ de Raad om tot de 

laatste dag van december het volle tractement te mogen ge-
nieten, ‘onder prezentatie van de Executien die binnen dien 
tijd zouden moeten geschieden buyten kosten van de Stad’ 
te houden en deze dan door ‘den Scherpregter van Bergen op 
Zoom te laten verrigten’.28

Op 22 december 1753 beslist de Raad om ‘in de couranten te 
stellen dat de Scherpregters plaets alhier op een sortabel trac-
tement vacant is’. Ook wordt het de scherprechtersweduwe 
toegestaan te profiteren van het tractement van haar overle-
den man ‘ingevolge de Resolutie van 3 Nov: [1753]’, onder voor-
waarde dat de kosten voor de executies niet voor de stad zijn.29

Zoals al was aangekondigd verschenen er in verband met de 
vacante scherprechtersplaats inderdaad advertenties in de 
landelijke couranten. Zo op 9 en 11 januari 1754 in de Leydse 
Courant met de tekst: ‘Burgemeesters, Schepenen en Raaden 
der stad Middelburg in Zeeland, adverteeren aan alle en een 
iegelijk, dat binnen de gemelde Stad is komen te vaceeren de 
Scherpregters-Plaats, op een Jaarlyks Tractement van 312 
Gulden, en 60 Gulden voor Huyshuure, en vry Brand, mitsga-
ders nog andere Emolumenten op meergemelde Bedieninge 
staande. Iemant daar toe geneegen zynde, mits hebbende de 
vereischte Bekwaamheden, kunnen sich addresseeren, ten 
spoedigsten doenlyk, aan de Edele Agtbaare Regeeringe der 
voornoemde Stad’ (afb. 7).30

Na een sollicitatieprocedure werd op 11 mei 1754 Francis Du-
ring (Döring, Deuringh), de scherprechter van Breda, als opvol-
ger van de overleden Mr. Jan Snijder aangenomen ‘op het zelve 
tractement als zijn voorzaet gehad heeft.31

Op 29 maart 1762 koopt weduwe Alida Sebus voor 450 pond 
een huis aan de Nieuwe Haven. De verkoper is Nicolaas Snij-
ders (geen familie). De weduwe woonde voordien ook reeds 
aan de Nieuwe Haven.32

Op 1 maart 1773 komt Alida Sebus in Middelburg te overlijden 
en wordt op 5 maart 1773 begraven in graf nr. 6 van de Evange-
lische-Lutherse kerk aan de Zuidsingel te Middelburg:
‘Alida Sebes, oud 77 Jaar, aangetrouwt buyten onse gemeente 
Tomb[e] No: 6, betraagd 5 [ponden] 4 [stuivers]’. Nog te verre-
kenen aan delversloon 16 stuivers en aan de koster 4 stuivers, 
blijft over: 4 ponden en 4 stuivers (afb. 8a en 8b).33

Kwartierstaat

Generatie I

1.  Hans Jurjen (Johannes, Jan) Snijder (Schnijder), ge-
doopt Coevorden (geref.) 28 april 1689 (als: ‘een van 
Meester Frans Scherpregter gen[aemp]t Hans Jurjen’), 
scherp rechter te Middelburg 1712-1753, garnizoens-
scherprechter ald. voor Sluijs, Hulst, Sas van Gent en 
‘onderhoorige Steden en Forten in Vlaenderen’ 1713-
1753, tevens (militair) scherprechter voor de Genera-
liteitslanden Staats-Vlaanderen en Staats-Brabant 
1713-1753, verkreeg een aanstelling (samen met zijn 

5. Aanstelling Jan Snijder(s) tot scherprechter in Dordrecht, 9 december 
1732 (Collectie Regionaal Archief Dordrecht)
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broer Anthonius Snijder) als scherprechter te Gro-
ningen, de Groninger Ommelanden en de Landschap 
Drenthe 1727-1728, scherp rechter te Dordrecht 1732, 
tevens 1751-1753 waarnemend scherprechter te Zierik-
zee, overleden/begraven Middelburg (Lutherse Kerk) 
15/20 augustus 1753 (graf nr. 4) (adres: Nieuwe Haven), 
ondertrouwt (1) Groningen 16 april 1712 (als: ‘Jan Jurriens 
Snijder, van Coeverden, p[re]s[ent] en Rebecka Cahlee, 
van Zutpheen, volgens handt van de Moeder in dato den 
28: Martij 1712. Hyr van een attestatie gepasseert tot 
Arnhem’), trouwt (1) Arnhem 1 mei 1712 Rebecca Kahle 
ook wel: Cahle, Calee, Kalle of Cahlee, gedoopt Zutp-
hen 16 oktober 1690 (luthers), lidmaat (luthers) Arnhem 
1711, lidmaat (luthers) Middelburg (met att. van Arnhem) 
13 maart 1713, overleden/begraven Middelburg (Nieuwe 
Kerk) 23/28 april 1738 (als: ‘over het Tugthuis’), dochter 
van Hans Henrich Kahle, scherprechter te Zutphen 1671-
1693 en Arnhem (Hof van Gelre) 1693-1700, en Catharina 
Elisabeth Kellenaer; trouwt (2) ca. 1739/1740 Alida Si[e]
bes ook wel: Sebes, Sebus of Seves, geboren ca. 1696, 
overleden/begraven Middelburg (Lutherse Kerk) 1/5 
maart 1773 (graf nr. 6) (adres: Nieuwe Haven), vermoede-
lijk weduwe van Pieter Goverts.34 

Generatie II

2.  Franz Henrich Schneider (Frans Hendrik Snijder), geboren 
Schüttorf ca. 1662-1663, scherprechter voor de Landschap 
Drenthe (standplaats Coevorden) 1679-1727 (aanstelling per 
4 december 1679), tevens stadsscherprechter te Groningen 
1694-1727 (aanstelling per 21 februari 1694) en scherprech-
ter voor de Groninger Ommelanden 1700-1727 (aanstelling 
per 11 april 1700), overleden Groningen tussen 22 mei en 26 
juni 1727 (begraven aldaar A-kerk, graf nr. 597), trouwt (Coe-
vorden?) vóór 21 augustus 167935 (zijn volle nicht).

3.  Anna Ilsabein Clauss/Classen (Anna Elisabeth Claessen), 
geboren Lemgo ca. 1658-1661, overleden Groningen 12 no-
vember 1734 (breukdodenboek), begraven aldaar A-kerk 
(graf nr. 597).

Generatie III

4.  Hans Jürgen (Jo[hann]es Georgius) Schneider (Snijder), 
gedoopt Ahlen 28 oktober 1640 (St. Marien, r.-k.), scherp-
rechter voor de graafschappen Bentheim en Steinfurt 
(standplaats Schüttorf) 1657-1700, overleden (Schüttorf) 
begin 1700, trouwt Münster (St. Ludgeri) 25 november 1657 
(r.-k.).

5.  Anna Margaretha Bröcker(s), geboren (luthers gedoopt?) 
Osnabrück ca. 1635, overleden Schüttorf 6 mei 1692, graf-
steen aldaar (afb. 10), als monument tegen de zuidelijke 
muur van de (evangelisch reformeerde) kerktoren beves-
tigd met tekst: ‘Anno 1692 den 6. maii ist im herren ent-
schlafen der achtbahr fraw Anna Margret Bröckers’ (zus-
ter van kwartier 7).

6.  David Clauss (‘de oudere’), geboren Lemgo ca. 1628/29, 
stadsscherprechter te Lemgo 1647-1696 (afb. 11), tevens 
scherprechter voor het graafschap Lippe 1648-1696, over-
leden Lemgo 9 augustus 1696, trouwt (2) eind 1678 Agne-
sa Gertrud Muth, geboren ca. 1660, overleden Bielefeld 
13 april 1733; zij hertrouwt Lemgo 27 februari 1702 Johann 
(Zacharias) Voß, gedoopt Schöningen 19 maart 1671, over-
leden Bielefeld 2 oktober 1725, scherprechter te Bielefeld, 
zoon van David Voß (Fuchs), scherprechter te Schöningen, 
en Maria Sophia Schlotte, trouwt (1) 1648.

7.  Agnesa Bröcker, geboren (waarschijnlijk luthers gedoopt) 
Osnabrück ca. 1630, overleden Lemgo 24 maart 1678 (zus-
ter van kwartier 5).

Generatie IV

8.  Philipp Schneider, geboren ca. 1610, scherprechter te Ah-
len 1640-1652 en Münster 1652-(1670), aanstelling aldaar 
per 17 juli 165237, overleden Münster ca. 1670/71, trouwt ca. 
1635.

9.  Christina von Osnabrück, geboren Ahlen ca. 1610, overle-
den na 21 november 1651.

7. Advertentie voor een nieuwe scherprechter te Middelburg (Leydse Courant, 9 en 11 januari 1754)

6. Begrafenisinschrijving Jan Snijder, 20 augustus 1753 (Collectie Zeeuws Archief Middelburg)
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10.  George (Jürgen) Bröcker, geboren ca. 1597, adjunct-
scherp rechter te Osnabrück 1634-1646, scherprechter te 
Schüttorf 1646-1655 (afb. 12) en tevens te Rheine 1649-
1655, begraven Schüttorf 13 mei 1655 (reformiert), trouwt 
(2) na 1646 Elsaben N.N., overleden na juli 1657; trouwt (1) 
Osnabrück tussen 22 februari en 1 april 1621.

11.  Agnes Klare (‘de oudere’), geboren Osnabrück ca. 1600, 
overleden 1646.

12.  Dietrich Clauss, geboren 1601, scherprechter te Lemgo 
1621-1636, burgerrecht verworven 1622, overleden Lemgo 
25 maart 1636, trouwt eind april/begin mei 1622.

13.  Anna Margaretha Struck, geboren ca. 1602/3, overleden 
1647; zij hertrouwt Lemgo 2 september 1638 Henrich Un-
verzagt, geboren ca. 1610/15, plaatsvervangend scherp-
rechter te Lemgo 1638-1647, vilder te Delbrück, overle-
den aldaar 11 april 1684, zoon. van N. Unverzagt, vilder te 
Schwalen berg, en Anna Fenloh.

14.  = 10.
15.  = 11.

Generatie V

16. Georg (Jürgen) Schneider, geboren Werl ca. 1580/1585, 
scherprechter te Werl 1620/1621 en Menden 1623-1648, 
overleden Menden 1648, trouwt ca. 1610.

17.  Margareta Farner, geboren (Attendorn?) ca. 1590, overle-
den Menden 27 februari 1680.

18.  Hans von Osnabrück, scherprechter te Ahlen, trouwt. 
19.  Maria Hansen, geboren Tecklenburg ca. 1580; zij hertrouwt 

(2) Münster 14 juni 1615 (St. Ludgeri, r.-k.) Werner Richter, ge-
boren (Ahlen?) ca. 1575, scherprechter te Münster 1598-1615.

20.  Bernd Bröcker, sedert 1594 scherprechter te Rheine, over-
leden aldaar ca. 1649, trouwt. 

21.  Gertrud N.
22.  Matthias Klare (‘de oudere’), geboren ‘tho Hartpergh int 

Graffschaft Arensbergh’ (=Hirschberg/Sauerland ‘in ‘t Nie-
derstift Keulen’39) ca. 1575-1580, scherprechter te Osna-
brück 1600-1648, overleden aldaar (overluiding) 10 januari 
1648 (Marienkirche, r.-k.), trouwt eind 1599.

23.  Agnes N.N., geboren ca. 1565, overleden Osnabrück kort na 
19 april 1616, weduwe van Hans zur/von der Haeve stadt, 
geboren (Appelhüsen) ca. 1560, voor 1588 mogelijk chirur-
gijn, daarna scherprechter te Osnabrück 1588-1599, over-
leden aldaar ca. juli/augustus 1599.

24.  Franz Clauss, geboren ca. 1570/1575, woonde 1600-1608 te 
Blomberg, sedert 1608 scherprechter te Lemgo en tevens 
sedert 1609 voor het graafschap Lippe, vlucht 1613 wegens 
begane doodslag naar Minden, overleden tussen 21 januari 
1620 en 6 augustus 1621, trouwt 1600 (na 19 september).

25.  Maria Meisner, geboren ca. 1580, overleden Lemgo 1628; zij 
hertrouwt vóór 1626 David Fuchs (Voß), 1628-1633 plaats-
vervangend scherprechter te Hannover, 1636 scherp-
rechter te Helmstedt, 1638 te Braunschweig en 1643 te 
Wolfenbüttel, begraven Wolfenbüttel 15 augustus 1648.

26.  Trojan Struck, scherprechter te Höxter, overleden 1634, 
trouwt. 

27.  N.N.
28.  = 20.
29.  = 21.
30.  = 22.
31.  = 23.

Generatie VI

32.  Ditrich (Diderich) Schneider, geboren (Werl) ca. 1645, 
scherprechter te Werl 1586-(1619), aanstelling aldaar per 
27 februari 158640, overleden Werl ca. 1619, trouwt.

33.  N.N.
44. N. Klare, scherprechter te Hirschberg/Sauerland, trouwt
45.  Griete Swemmers.
48. Caspar Claus, geboren ca. 1530/1534, scherprechter te 

Lemgo 1566-1608, overleden tussen 5 mei 1611 en 13 sep-
tember 1612, trouwt (1) N.N., trouwt (3) 19 september 1600 
Ilse Grapens [=51], trouwt (2) ca. 1570 (tussen 1565/1575).

49. Ike N., geboren ca. 1550 (tussen 1545/1555), overleden 
1594/1600.

50.  Martin Meisner, scherprechter te Rodenberg (en Stadtha-
gen?), trouwt.

8a en 8b. Begrafenisinschrijvingen Alida Sebes, weduwe van scherprechter Snijders, 5 maart 1773 (Collectie Zeeuws Archief Middelburg)
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51.  Ilse Grapens, geboren ca. 1655, overleden na mei 1611 en 
voor 1615; zij hertrouwt 19 juni 1660 Caspar Claus [=48].

Generatie VII

64. vermoedelijk Hanss[en] Schnider (Schneider)41, geboren 
ca. 1510, scherprechter te Werl 1558-(1586), aanstelling al-
daar per 17 april 1558/oude stijl (zie Bijlage 1 en afb. 10)42, 
daarna scherprechter te Lippstadt, trouwt.

65.  N.N.

Bijlage 1

Stadtarchiv Werl, C III Nr. 1, (‘Rotes Buch’), fol. 52, 17 
april 155843

‘Anno d[omi]nj 1558 Vff Gudenstagh nach Misericordias d[omi]
nj (= 17 april 1558/oude stijl) Hebben Bürgermeister vnd Raidt 
der Stadt Werll M[eister] Hanss[en] Schnider itzig[en] Scharff-
richter vnd Buddell angenom[m]en vnd vor eine[n] Buddel en-
ne[n] thogelaiten, vnd em thogesacht enne[n] vor vnrechter 
gewalt thoschützen vnd Handthaue[n] auch die frie bewo[n]
nungh g[e]n[an]nt die Buddelie ergünt (in margine: oder sunst 
wair eine Innen weisen werdet). Dagegen hait er der Buddel 
der Stadt gegeve[n] tho Wynekop Tein Daller vnd will dat pin-
liche verhoir vnd richten so vill die Stadt belangt vmb nicht 
doen vnd die borger sollen em per die verstorvene perde vnd 
Kogge vp er uncoste vth der Stadt liuere[n]: So sall der Bud-
dell den Burgere[n] die perde und Kauhuide wedder folg[en] 
laithen. Edoch dat die Borg[er] van Jed[er] Kauhuit de[n] Bud-
del Enen Schreckenbergh[er] schillingh und van Jede[r] perde 
huith Ene[n] Snaphanen schillinge geue[n] solle[n]: -’

Bijlage 2

Scherprechters te Middelburg 1365-1851

I.  Jan van Diest   (1365)-1366
II.  Han Rol    1366-(1367)
III  Mr. Willems M.G.H.  (1482-1497) 
  (‘executeur van de zwaarde’)
IV.  Mr. Adriaan   1513-1517
V.  Joos Vlaminck   1517-1518
VI.  Aernout Oosterlinck  1518-1522
VII.  Nicasius Lanoy (Lannooy)  1523-1524
VIII. Donaes Croese   1524
IX.  Anthonis Provenier (Provenicx) 1524-1526
X.  Mr. Jan N.   1526-1528
XI.  Mr. Coenraedt van Keulen44  1528
XII.  Anthonis Provenier (Provenicx)45 1528-1532
XIII. Joose Adriaensz van Haerlem46 1532-1534
XIV. Franchois le Heremyt  1534
XV.  Cornelis Wilmesz   1547
XVI. Mr. Klaas    1553
XVII. Pieter Lamey   1555-(1556)
XVIII. Pieter Lancx   (1564-1565)
XIX. Frantz Rose (Rooze, Roose)47 1570-1572
XX.  Claes Martin Moens48  1573-(1579?)
XXI. Mr. Hans    1579
XXII. Andries Rosbart   1580
XXIII.  Willem van de Schijbau  (…?)-1622
XXIV. Willem Pouwels   1622-1632
XXV. Willem Brosius   1632-1645
XXVI. Hans Smith   1647
XXVII. Laurens van Sasthuysen/Affhuisen49 1647-1657

9a en 9b. Afbeeldingen lakzegel F[ranz] H[enrich] S[chneider] (Snijder), 1702 (met gekruiste beulszwaarden, collectie Drents Archief, Assen)
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XXVIII. Caspar Moller50   1657-1662
XXIX. Jan Hendrix (Hendricxen)  1662-1681
XXX. Hans Jurgen Piesch (Pietsch) 1681-1708 
XXXI. Jan Kellenaer51   1709-1712 
XXXII. Hans Jurjen Snijder (Schnijder) 1712-1753 
XXXIII. Frans Döring (Deuring)  1754-1761
XXXIV. Johan Coenraad Döring (Deuring) 1761-1797
XXXV. Henri-Joseph Boitquin (Boutquin)52 1797-1798
XXXVI. Joannes-Franciscus Boitquin (Boutquin)53 1799-1807
XXXVII. Johannes Buskop (Buscop)54 1807-1811
XXXVIII. Pieter-Jan Boitquin (Boutquin)55 1812-1835
XXXIX. Hubert Bosdijk56   1812-1817  
  (assistent-scherprechter)
XL.  Jean-Baptiste Joseph Boitquin57 1812-1818 
  (assistent-scherprechter)
XLI. Johannes Jacobus Kleijne58  1836-1851 
  (laatste scherprechter in Zeeland)
XLII. Jacobus Samuel Heijman  1845-1849 
  (assistent-scherprechter)
XLIII. Frederik Samuel Heijman  1850-1851 
  (assistent-scherprechter)

Militaire Scherprechters van de Staten van 
Zeeland, Middelburg 1668-178559

I.  Henrich Mosel (Moesel)  1668-167860

II.  Court Jammuich (Jamminck) 1678-168261

III.  Henrich Mosel (Moesel)  1682-168462

IV.  Christoffel Mosel (Moesel)  1684-168863

V.  Hans Jurgen Piesch (Pietsch) 1690-170864

VI.  Jan Kellenaer   1709-171265

VII.  Hans Jurjen Snijder (Schnijder) 1713-175366

VIII. Frans Döring (Deuring)  1755-176167

IX.  Johan Henrich Kleine (Kleijne) 1761-178568
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38. Snijder (2014), p. 18 en afb. 19b.
39. Vriendelijke mededeling Dr. Gisela Wilbertz te Hannover, 21 september 2008 

en 7 juli 2014.
40. Stadtarchiv Werl (SAW), C I 2, fol. 68vo: raadsresolutie 22 januari 1620: zoon 

verklaart dat zijn vader de scherprechtersdienst in Werl ‘kurtz nach Schencken 
Einfall’ (=27 februari 1586) aangevangen heeft.

41. Wilbertz (2007), p. 137: deze familieband is zeer waarschijnlijk, maar (nog) niet 
bewezen.

42. SAW, C III Nr. 1 (‘Rotes Buch’), fol. 52, 17 april 1558.
43. Transcriptie Dr. Gisela Wilbertz te Hannover.
44. Aanstelling per 1 juli 1528 tegen 6 pond ’s jaars op de belofte geen eieren te 

garen; De Witt Huberts (1937), p. 152.
45. Op 9 november 1528 werd aan mr. Anthonis Provenicx een (nieuwe) jaarwedde 

toegelegd, terwijl hij zweren moest ‘gheen dobbelschoele’ te houden en niet ‘op 
vrouwen [te] leven’; De Witt Huberts (1937), p. 152.

46. Vermoedelijk zoon van mr. Adriaen Henricssoon, scherprechter te Haarlem 
1528.

47. Mr. Frantz Rose (Rooze, Roose) was ook scherprechter te Rheine (1563)-1565, 
Deventer 1565-1569, en Utrecht 1569-1570; Hij overleed op 6 december 1572 te 
Middelburg.

48. ZAM, Rekenkamer van Zeeland, ‘Rekenkamer II’, toeg. 512, inv. nr. 942, rekest, 
ongefolieerd, 3 juli 1573.

49. Voordien scherprechter te Breda (1643)-1647, nadien scherprechter te Bergen 
op Zoom 1657-1680.

50. Voordien scherprechter te Oldenburg (1652) en Zierikzee 1653-1657.
51. Voordien scherprechter te Zierikzee 1700-1705 en Dordrecht 1705-1709; Zie 

voor scherprechter Jan Kellenaer ook: Snijder (2015), p. 71-72.
52. In het jaar 1784 scherprechter te Gent. Van juli tot en met 5 juli 1798 scherp-

rechter te Middelburg. Na Middelburg is hij nog scherprechter te Brugge 
1798-1803 en Gent 1803-1808.

53. Van 30 september 1799 tot en met 20 augustus 1807 scherprechter te Middel-
burg, daarna scherprechter te Brussel 1807-1829.

54. Opregte Haarlemsche Courant, no. 135, p. 3, 10 november 1807 (aanstelling); Hij 
is gedoopt Ooltgensplaat 23 september 1781 en overleden te Middelburg 23 
november 1811.

55. ZAM, toeg. 701, inv. nr. 1037, volgnr. 29, 21 januari 1812 (aanstelling scherprech-
ter (‘Executeur en Chef’)).

56. ZAM, Arrondissementsrechtbank te Middelburg, toeg. 701, inv nr. 1037, volgnr. 
16, 19 maart 1812 (aanstelling assistent-scherprechter).

57. ZAM, toeg. 701, inv. nr. 1037, volgnr. 28, 24 april 1812 (aanstelling assis-
tent-scherprechter); Voordien assistent-scherprechter te Brugge 1811-1812, 
nadien scherprechter voor West-Vlaanderen 1818-1856 en Brussel 1856-1878 
(laatste scherprechter van België).

58. Per 1 januari 1851 eervol ontslag en op wachtgeld gesteld; NA, toeg. 2.09.01, inv. 
nr. 1423, ongefolieerd, exh. 24 maart 1852 (nr. 74). 

59. Scherprechters van het garnizoen binnen Sluijs, Hulst, Sas van Gent en ‘onder-
hoorige Steden en forten in Vlaenderen’.

60. ZAM, toeg. 2.1, inv. nr. 1670, fol. 144, 11 januari 1668. 
61. ZAM, toeg. 2.1, inv. nr. 1671, fol. 31, 18 februari 1678; NA, toeg. 1.10.19, inv. nr. 1533, 

fol. 254, 15 mei 1698: benoeming tot scherprechter van de Hoge Krijgsraad te 
Den Haag.

62. ZAM, toeg. 2.1, inv. nr. 1671, fol. 31, 7 april 1682; NA, toeg. 1.10.19, inv. nr. 1532, fol. 
39, 7 april 1682.

63. ZAM, toeg. 2.1, inv. nr. 1671, fol. 31, 21 april 1684; NA, toeg. 1.10.19, inv. nr. 1532, fol. 
80, 21 april 1684. 

64. ZAM, toeg. 2.1, inv. nr. 1671, fol. 157, 18 december 1690: NA, toeg. 1.10.19, inv. nr. 
1532, fol. 281vo, 18 december 1690.

65. ZAM, toeg. 2.1, inv. nr. 1672, fol. 89vo, 2 november 1709; NA, toeg. 1.10.19, inv. nr. 
1536, fol. 69, 2 november 1709. 

66. ZAM, toeg. 2.1, inv. nr. 1672, fol. 89vo, 4 februari 1713; NA, toeg. 1.10.19, inv. nr. 
1536, fol. 213, 4 februari 1713.

67. ZAM, toeg. 2.1, inv. nr. 1673, fol. 154vo, 8 juli 1755; NA, toeg. 1.10.19, inv. nr. 1539, 
fol. 19vo, 19 juni 1755. 

68. ZAM, toeg. 2.1, inv. nr. 1673, fol. 154vo, 18 november 1761; NA, toeg. 1.10.19, inv. nr. 
1539, fol. 130vo, 18 november 1761.
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Portret

Jurrien Eilerts Olthoff, geboren Oostum 5 december 1841 (Gr.), 
overleden Oostum 12 maart 1911, zoon van Eilert Jacobs Olt-
hoff en Petronella Jacobs de Boer, trouwt Oldehove (Gr.) 6 mei 
1863 Frederika Eijses Rietsema, geboren Oldehove 27 april 
1835, overleden Oostum 4 juli 1909, dochter van Eijse Jacobs 
Rietsema en Aaltje Jans Molanus Smith. Ze boerden op ‘Rein-
ghestede’ in Oostum, die tot 1963 in het bezit van de familie 
Olthoff bleef.
Uit dit huwelijk:
1.  Pietronella, geboren Oostum 27 januari 1864, overleden 

Zuidhorn 27 januari 1936, trouwt Ezinge 7 mei 1884 Hen-
drik Aalf (Menno’s) Bennema, geboren Den Ham 18 febru-
ari 1885, overleden Zuidhorn 7 juli 1928, zoon van Menno 
Bennema en Jacoba Aalfs.
Uit dit huwelijk:
1.  Menno Bennema trouwt 1915 Sijtske Willemsen, zij kre-

gen een dochter (mijn moeder) en een zoon, die onge-
huwd is overleden.

2.  Jurrien Bennema trouwt Zuidhorn 1918 Jantje de Jonge, 
zij kregen een zoon Hendrik Aalf, die op 35 jarige leef-
tijd ongehuwd overleed en een dochter Geertruida Pie-
ternella, die in 2011 overleed. Zij was de laatste ‘echte’ 
Bennema uit dit oude Noordhorner geslacht.

2.  Eiko geboren Oostrum 30 december 1865, overleden Oos-
tum 3 februari 1944 (ongehuwd).

3.  Eilert, geboren Oostum 8 februari 1872, overleden Oostrum 
april 1942 (ongehuwd).

Wanneer de portretten zijn gemaakt en door wie is me onbe-
kend. Eén serie heb ik uit de erfenis van mijn opa, Menno Ben-
nema, de tweede kreeg ik enkele jaren geleden van Geertruida 
Bennema, de dochter van Jurrien Bennema. Mocht er een Olt-
hoff of Rietsema belangstelling hebben voor deze op porce-
lein geportretteerden, dan wil ik wel één serie ter beschikking 
stellen.

Menno Bennema Geerlings 

Jurrien Eilerts Olthoff 
en Frederika Eijses Rietsema
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JONA SCHELLEKENS 

De ouders van Susanna Crab († 1828) 

Een fout in een register van de 
burgerlijke stand?

In de loop van de jaren heb ik met verschillende soorten fouten in registers van de 
burgerlijke stand te maken gehad. Bij één voormoeder, die in 1848 is overleden, 
klopte de leeftijd bij overlijden niet.1 Zij zou op 103-jarige leeftijd zijn overleden! 
Dat het hier om een overdreven leeftijd ging, was makkelijk aan te tonen, omdat 
zij van volkstelling tot volkstelling te snel verouderde. Bij een andere voormoeder, 
die in 1871 is overleden, klopte de naam van de moeder in zowel de huwelijks- als 
de overlijdensakte niet.

1. ‘t Blokhuis, Ammonitie en Tugthuis, Leeuwarden (Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
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In plaats van de naam van de eerste vrouw van de vader 
was de naam van zijn tweede vrouw als de moeder opgege-
ven. Dit was ook makkelijk aan te tonen, omdat de exacte 
geboortedatum van de voormoeder in haar huwelijksakte 
staat.2 Maar wat doe je als je een fout vermoedt, maar het 
niet kunt bewijzen? 

Dit artikel gaat over een voormoeder, van wie ik vermoed dat 
de namen van haar ouders in de overlijdensakte niet kloppen. 
Overigens is het niet de eerste keer dat dit mij overkomt. Bij 
een andere voormoeder, die in 1824 is overleden, klopten de 
namen van de ouders in de overlijdensakte ook niet.3 Tenmin-
ste, dat vermoedde ik maar bij die voormoeder klopte tenmin-
ste de voornaam van de vader. Als ik me niet vergis, dan klopt 
bij de voormoeder over wie dit artikel gaat alleen maar de ach-
ternaam van de vader.

Susanna Crab

In 1828 overleed te Leeuwarden Susanna Crab, weduwe van 
apotheker en chirurgijn Johannes Diederik Schermer. Zij zou 
79 jaar en tien maanden oud geworden zijn en in Leeuwarden 
zijn geboren als dochter van Johannes Crab en Jacoba van der 
Veen. In de doop-, trouw- en begraafregisters van Leeuwarden 
was echter geen echtpaar Crab-van der Veen te vinden. De 
Quotisatiekohieren van 1749 vermelden geen Johannes Crab. 
Ook elders in Friesland heb ik dit echtpaar niet kunnen vinden. 
Wel vond ik een ander echtpaar, Freerk Crab en Margarita 
Leurs, dat in de juiste periode in Leeuwarden twee dochters 
met de naam Susanna liet dopen. Freerk Crab had een jongere 
broer Johannes, maar van hem is na zijn doop in Leeuwarden 
geen spoor meer te vinden.

Ik heb de namen van het echtpaar Freerk Crab en Margarita 
Leurs al meer dan 35 jaar geleden genoteerd. Destijds ver-
moedde ik dat het een oom en tante van Susanna Crab betrof. 
Het is eerder niet bij mij opgekomen dat zij wel eens haar ou-
ders zouden kunnen zijn. Nu, in het tijdperk van het internet, 
ben ik me toch gaan afvragen hoe het kan dat ik nergens op 
de website van Tresoar een echtpaar Johannes Crab en Jaco-
ba van der Veen heb kunnen vinden. De eerste stap was om 
de namen te controleren van degenen die aangifte deden van 
het overlijden van Susanna Crab. Dankzij het internet hoef ik 
daarvoor niet meer naar Leeuwarden toe.
Degenen die aangifte deden van haar overlijden waren geen 
familie: de wever Johannes Gemzers en de klerk der stads 
secretarij Jan Veltman. Hebben zij de namen van haar ouders 
verzonnen? Als werkhypothese ben ik er vanuit gegaan dat 
de namen niet kloppen. Vervolgens heb ik de methodes toe-
gepast die gebruikt worden bij onderzoek naar voorouders 
in de periode vóór de burgerlijke stand. Indien deze metho-
des goed zijn en de namen van de ouders van Susanna Crab in 
haar overlijdensakte kloppen, dan mogen de methodes niet 
tot de identificatie van Freerk Crab en Margarita Leurs als 
haar ouders leiden. Hieronder zal ik proberen aan te tonen 

dat de methode die gebruikt wordt bij onderzoek naar voor-
ouders in de periode vóór de burgerlijke stand weinig twijfel 
overlaat over de namen van de ouders van Susanna Crab.
De bewijsvoering voor het plaatsen van Susanna Crab in het 
gezin van Freerk Crab en Margarita Leurs berust op vier ar-
gumenten.
Ten eerste, voert de tweede dochter van Susanna de naam 
Margreta. De oudste dochter, Anna, is vermoedelijk naar de 
grootmoeder van vaders kant vernoemd. De tweede dochter 
zou dus vernoemd kunnen zijn naar de moeder van Susanna. 
De derde dochter, Maria, is dan waarschijnlijk naar de oudere 
ongehuwde zuster van Susanna Crab vernoemd.
Ten tweede, voert haar enig bekende zoon, Gerardus Frederi-
kus, dezelfde dubbele voornaam als een zoon van Freerk Crab 
en Margarita Leurs. Het is het enige kind van Susanna met een 
dubbele voornaam. Het is ook de enige dubbele voornaam in 
het gezin Crab-Leurs.
Ten derde komt de voornaam Susanna veel in de familie Leurs 
voor.4

En ten vierde, was de echtgenoot van Susanna Crab, Johannes 
Diederik Schermer, apotheker, evenals Freerk Crab. Volgens 
haar overlijdensakte is Susanna Crab in 1748 geboren, terwijl 
de dochter van Freerk Crab en Margarita Leurs in 1753 ge-
doopt is. Leeftijden werden vroeger echter wel vaker overdre-
ven. Daarbij is vijf jaar klein geld. Bij een andere voormoeder 
die ik hierboven vermeldde, is de leeftijd bij haar overlijden 
dertien jaar overdreven!

Wat was de sociale en economische achtergrond van Susanna 
Crab? Om hierop een antwoord te kunnen geven, volgt hier-
onder een beknopte kwartierstaat van Susanna Crab. Helaas 
heb ik de grootouders van Susanna van moeders kant niet kun-
nen vinden. Wel meen ik twee zusters en een tante van haar 
moeder gevonden te hebben.5 De kwartierstaat bestaat dus 
slechts uit de kwartieren van de vader van Susanna.
De grootvader van vaders kant was ook apotheker. Maar de 
vader van deze grootvader was brouwer, terwijl de vader van 
de grootmoeder een zilversmid was. Friesland stond vroeger 
bekend om zijn zilversmeden. Hieronder zal ik proberen aan te 
tonen dat de vader van Susanna, Freerk Crab, een achterklein-
zoon is van de zilversmid Dirk Jans Filensis uit Sneek, van wie 
een knottenkistje in het Fries Scheepvaartmuseum te bewon-
deren is. Een groot fragment van Dirks grafzerk is een aantal 
jaren geleden te voorschijn gekomen en door drs. Hessel de 
Walle ontcijferd.
De grootvader van Susanna Crab van vaders kant, Gerrit Crab, 
was remonstrant. Zijn vader was ook remonstrant, maar zijn 
moeder komt uit een doopsgezinde familie. Friesland staat 
bekend om haar grote doopsgezinde gemeente. De doopsge-
zinde kwartieren van de moeder van Gerrit Crab zijn al eerder 
gepubliceerd. Die heb ik daarom weggelaten.
Bronnen in het Fries zijn relatief zeldzaam. Het is daarom 
bijzonder dat in 1753 de predikant Jan Althuysen ter eere van 
de verjaardag van zijn zwager Freerk Crab een gedicht in het 
Fries schreef. In een genealogie heb ik nooit eerder gebruik 
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kunnen maken van achttiende-eeuwse kranten. De ouders van 
Susanna, apotheker F. Crab en zijn weduwe Margrieta Leurs, 
en haar echtgenoot, de chirurgijn J. D. Schermer, plaatsten al-
ledrie advertenties in de Leeuwarder Courant.
In de kwartierstaat heb ik extra aandacht geschonken aan de 
bewijsvoering. Hierbij speelt de vernoemingsmethode een 
belangrijke rol, niet alleen naar een grootouder, oom of tante, 
maar ook naar een partner uit een eerder huwelijk (Freerck 
Wijgers Mockema, zie kwartier 10).
Er is te weinig bekend over de levensloop van voorouders 
voor een biografie. Wat ik weet is onder de rubriek ‘korte le-
vensbeschrijving’ samengevat. Ook is er extra aandacht ge-
schonken aan broers en zusters van voorouders waaruit geen 
nageslacht, zoals een broer van Susanna, Gerardus Fredericus 
Crab, die een begaafde student was.

Kwartierstaat 6

Generatie I

1.  Susanna Crab, gedoopt Leeuwarden 18 maart 1753, overle-
den aldaar 8 januari 1828, trouwt aldaar 2 maart 1775 Johan-
nes Diederik Schermer, apothecaris, chirurgijn, begraven 
Lekkum 9 januari 1805,7 zoon van Johan Nicolaus Schermer.

 Korte levensbeschrijving: In 1766 wordt Johann Diederick 
Schirmer als lidmaat van de N. H. Kerk in Emmerik aan-
genomen. Onder zijn naam staat: ‘migravit’ (=is verhuisd). 
Hij wordt aangeduid als ‘Fil.’ (=zoon) van Johan Nicolaus 
Schermer.8 In het doopboek van de gereformeerde ge-
meente heb ik geen doop van Johann Diederick kunnen 
vinden. Zijn vader, Johan Nicolaus Schermer, wordt in 
1762 als lid vermeld en komt in 1746 met attestatie van 
Dinslacken en gaat in Emmerik in de Steenstraat wonen. 
In 1768 vertrekt Johan Diederik Schermer met attestatie 
van 23 juni naar Amsterdam en gaat op de Cadijk wonen. 
Hij leert in Amsterdam voor apothecaris. ‘Johannes Dide-
rick Schermer [was] voor den tijd van drie jaeren met 10 
Meij 1768 bij mr. H. Donselaar.’ Hij ‘gaat over bij mr. J. van 
Eijsendijk voor den tijd van drie jaeren 21 Feb. 1769’.9 Hij 
komt niet in het Proeff Boeck voor. Op 17 juni 1779 vertrekt 
Johan Diederik Schermer met attestatie van Amsterdam 
naar Leeuwarden.10 In 1781 vermeldt het boek van ledema-
ten van de N. H. Kerk van Joure dat hij overgekomen is van 
Amsterdam met attestatie van 1779. In een advertentie 
uit 1783 staat te lezen dat: ‘By J. D. SCHERMER Medicine 
Practicus a Jauwre, is thans te bekomen, een Probatum 
MIDDEL voor de Allendaagse, Anderendaagse en Der-
dendaagse koorts, dat zo de Lyder of Lydderesse het 
getrouwelyk gebruikt volgens opgave van bovengemelde 
het onveilbaar helpt, het Middel bestaat in een Potje Con-
serv. De Prys is 3 Guld. 10 Strs. De Brieven Franco.’11 Uit 
een advertentie van 1793 blijkt dat: ‘Chirurgyn J. D. Scher-
mer cum uxore’ een ‘capitaale HUIZINGE en HOVINGE 
cum annexis, staande en geleegen op de Joure’ bewoont.12

 De Registratie der Quotisatie vermeldt de wed. Johs. 
Schermer in Leeuwarden in 1808. In 1812 verhuurt Su sanna 
Crab, weduwe Dideric Schermer, een huis aan David Har-
tog Polack voor de som van fl. 250.13

Uit dit huwelijk:
a.  Anna / Antje, geboren Leeuwarden 5 april 1776, overle-

den aldaar 29 januari 1854, trouwt Joure 4 december 
1803 IJsbrand Ales de Haas, van Joure, overleden vóór 
2 januari 1819 (geboorte zoon).

b.  Margreta / Grietje, geboren Leeuwarden 23 juni 1778, 
trouwt Irnsum 20 oktober 1799 Pieter Klases de Jong, 
hooiwerker (1831), sjouwer (1836).

c.  Gerardus Frederikus, geboren Joure 20 juli 1782, bris-
seur de gruau (1811), arbeider (1815), justitiedienaar 
(Register van Stemgerechtigden 1824; 1832), overle-
den Leeuwarden 27 oktober 1832, trouwt Leeuwarden 1 
maart 1807 Rinske Arjens Ronner, geboren Dokkum 28 
mei 1779, overleden Leeuwarden 22 mei 1855, dochter 
van Arjen en Gerbrigje Jans Bakker. Hieruit nageslacht.

d.  Maria, geboren Joure 7 februari 1785, overleden Leeu-
warden 25 maart 1845, trouwt aldaar 3 juni 1821 Uil-
ke Durks Bakker, gedoopt Leeuwarden 1 april 1792, 
scheepstimmerman (1821, 1867), overleden Leeuwar-
den 23 juni 1867, zoon van Dirk Uilkes en Elske Willems.

e.  Klaaske, geboren Joure 14 november 1787.
f.  Klaaske, geboren Joure 23 december 1790.
g.  Cornelia, geboren Joure 1 juni 1793, dienstmaagd (1815), 

overleden Leeuwarden 22 januari 1854, trouwt aldaar 
19 november 1815 Otte Siebrens Bosman, geboren 
Warga ca. 1791, schuitemakersknegt (1815), scheeps-
timmerman (1854, 1865), overleden Leeuwarden 14 ok-
tober 1865, zoon van Sieben Ynses en Trijntje Jissches.

Generatie II

2.  Fredericus / Freerk Crab, gedoopt Leeuwarden 4 novem-
ber 1716, apotheker (1740), trouwt aldaar 5 juni 1740.

3.  Margrietha Leurs, afkomstig van Leeuwarden (1740).
 Bewijsvoering: zie inleiding.
 Korte levensbeschrijving: In 1742 doet Fredericus Crab, 

apothecaris alhier, 26 jaar, aangifte van bedelarij.14 In 1749 
wint Frederikus Crab de kost in Oost Keimpemaespel. 
Er zijn drie volwassenen en een kind.15 In 1753 schrijft Jan 
Althuysen een gedicht in het Fries ter eere van de 37ste 
verjaardag van (zijn zwager) Freerk Crab (zie illustratie).16 
In 1758 stond de volgende advertentie in de krant: ‘Daar 
word gepraesenteert op Maandag den 16 Oktober 1758, 
by Boelgoed te verkopen: Een Heerlyke APOTHEKERS 
WINKEL en Winkel Waaren, voorzien met kurieuse Vysels, 
Toonbank cum annexis, sampt Meubilen en Huisgeraden, 
op de Hoek van de Koningstraat een Huize van de Apothe-
ker F. CRAB. Die inmiddelen tyde de Winkel cum annexis, 
uit de Hand gelieft te kopen, kan zig adresseeren by voor-
noemde F. CRAB.’17 In 1763 stond de volgende advertentie 
in de krant: ‘F. CRAB op de Gragts-wal, laat bekend maken, 
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dat by Hem is te bekomen, allerwirst STUIF-POEIJER, in 
groot en klein Gewigt, voor een Civille Prys; maakt ook 
POEIJER van de Hem toegezonden Styfzel Puiks-puik, de 
100 Pond voor 1 Guld. 10 Stuiv., dezelvde gewigt weer te 
rug; Recommendeert zig in ieders gunst.’18

 In 1779 stond de volgende advertentie in de krant: 
‘MagrietHa Leurs Wed. van F. CRAB, woonagtig in de Bagy-
nestraat te Leeuwarden; maakt voor de Winkels POEIJER 
in het groot en klein Gewigt, voor een Civylle Prys, ver-
zoekt een ieders gunst.’19

Uit dit huwelijk, gedoopt te Leeuwarden:20

a.  Maria, gedoopt 2 april 1741, begraven Leeuwarden 4 juli 
1780.

b.  Susanna, gedoopt 28 november 1742 (ouders: Theodo-
rius (!) Krab en Margreta Leurs).

c.  Frans, gedoopt 12 april 1744.
d.  Gerardus Fredericus, gedoopt 21 juni 1750 (ouders: 

Fredericus Crab en Margaretha Leurs), begraven Leeu-
warden 3 april 1771 (als Gerardus Tadeus (!) Crab).

 Korte levensbeschrijving: Gerardus Fredericus Crab 
zat op de Latijnse School, nu het Stedelijk Gymnasium 
van Leeuwarden, waar hij op 12 juli 1768 promoveerde. 
’s Daags daar aan, zynde den 12. dito, is de Jaarlyksche 
Promotie van des Rectors Schoole op den Raadhuize 
dezer Stad gehouden, by welke gelegenheid de voor-
treffelyke jongelingen Gerardus Fredericus Crab, en 
Vopiscus Horatium Acker, de een, de Immortalis Glo-
riae cupiditate, de ander, in laudem Eloquentiae, zo in 
prosa, als Carmine Elegiaco, voor een aanzienlyk getal 
Toehoorderen oreerende, met aanzienlyke Praemia 
door den Wel-Ed. Agth. Magistraat begiftigt, ter Acade-
mie bevordert zyn. Deze Actus wierdt vooraf door den 
Heere Rector V. Slot houber, geopent met eene Voor-
affspraak de Doctrinae ameanitatibus. Vervolgens zyn 
behalven deze met Pryzen vereerde Discipulen, veele 
andere zo van lager als tot hoger Classes bevordert; en 
ook tot de Hoogeschool overgegaan.’ In 1770 was G. J. 
Crab student in Franeker, zoals blijkt uit een slotvers 
dat hij schreef voor de promotie van Johannes Wigeri.21

e.  Susanna, gedoopt 18 maart 1753 (= kwartier 1).
f.  Fredericus, gedoopt 13 november 1761.

Generatie III
4.  Gerardus Crab, gedoopt Dokkum 14 juli 1675, apotheker, 

begraven Leeuwarden 28 maart 1725 (als ‘Heer Crab’), 
trouwt Harlingen 28 september 1704.

5.  Maria Mockema, gedoopt Harlingen 11 april 1677, begra-
ven Leeuwarden 12 oktober 1751 (als ‘Maria Mekkema, in 
leven weduwe van Krab’).

 Bewijsvoering: In 1742 was Freerk (= kwartier 2) 26 jaar 
oud. Dat klopt met het geboortejaar van Fredericus, de 
zoon van Gerardus en Maijke Mockema. Bovendien wa-
ren Freerk en Gerardus beiden apotheker. Freerk liet een 
dochter Maria en een zoon Gerardus Fredericus dopen.

 Korte levensbeschrijving: In 1703 wordt Gerhardus Crab, 
geboren Dokkum, burger van Leeuwarden.22 Vier dagen 
later wordt hij beëdigd als apotheker.23 Op 28 september 
1704 komt Maijke Mockema met attestatie van Harlingen. 
Van 1709 tot 1716 is Gerrit Krab, apotheker in Leeuwarden, 
lidmaat van de Remonstrantse Gemeente in Dokkum. In 
1712 verkopen Gerhardus Crab en (de stiefzusters van zijn 
vrouw) Rinske en Geertruid Huigens hun deel in een hof 
in de Hofstraat te Harlingen aan (zijn zwagers) Wieger en 
Johannes Mockema.24 In 1716 verkopen Gerhardus Krab, 
apotheker, en Mayke Mockema te Leeuwarden hun deel 
in een huis in de Voorstraat te Harlingen, waar ‘de Ver-
gulde Engel’ uithangt.25 In 1722 verkoopt Gerardus Crab 
c.u. een hof met zomerhuis c.a. buiten de Tuinsterpoort 
aan dr. Bernardus Swalve, advocaat en assessor van het 
krijgsgericht.26 In 1725-1730 verkoopt Maria Mockema, 
wed. Gerardus Crab, een tuin of hof aan de stadsingel aan 
Hendrik van Sittert c.u.27 In 1749 wonen de weduwe Crab 
en haar dochters in de wijk Oost Hoeksterespel. Tytje 
Crab en haar zusters doen ‘winkelnering met de moeder, 
weduwe Crab.’28

Uit dit huwelijk, gedoopt te Leeuwarden: 
a.  Johannes, gedoopt 10 juli 1707 (ouders: Gerardus Krab 

en Maryke Krab).
b.  Tytia, gedoopt 21 april 1710 (vader: Gerardus Crab), be-

graven Leeuwarden 18 maart 1771, trouwt Leeuwarden 
18 juni 1752 Jan Althuysen (Johannes Althuisius), ge-
doopt Franeker 8 december 1715, predikant in Hiaure 
en Bornwird, overleden Hiaure 9 augustus 1763, zoon 
van Symen Jans.

 Jan studeert in 1741-1750 te Franeker. In 1754 is hij lid 
van de Synode te Sneek en in 1759 correspondent naar 
Gelderland. In 1750 wordt hij beroepen naar Hiaure en 
Bornwerd. In 1755 publiceert hij een bundel gedich-
ten en psalmen in het Fries onder de naam Friesche 
Rymlery, waaronder gedichten gewijd aan de familie 
Crab.29 De topgevel van 1751 van het huis waarin Tytia 
en Jan Althuysen woonden, de diaconie van Hiaure, 
versiert nu de ingang van de Mariakerk in Bornwird 
(zie afbeelding 3).

c.  Anna, gedoopt 17 februari 1712, begraven Leeuwarden 
24 januari 1776 (als ‘Anna Crab’).

d.  Maria, gedoopt 4 februari 1714, ongehuwd (1754).

2. Eerste couplet van Fries gedicht ter gelegenheid van de verjaardag van 
Freerk Crab in 1753



274  –  Gens Nostra 2015 - jaargang 70 nummer 7/8

 In 1749 woont Maria Crab alleen in Oost Keimpemae-
spel en ‘kan niet bestaan.’30 In 1754 schrijft Jan Althuy-
sen een gedicht in het Fries ter eere van de 40ste ver-
jaardag van Maryke Crab, vrijster.31

e.  Fredericus, gedoopt 4 november 1716 (= kwartier 2). 
f.  Cornelia, gedoopt 12 februari 1719 (vader: Gerardus 

Krab), begraven Leeuwarden 31 juli 1780 (als ‘Cornelia 
Crab’), ongehuwd (1753). 

 In 1753 schrijft Jan Althuysen een gedicht in het Fries 
ter eere van de 35ste verjaardag van ‘Knilliske Crab, 
jonge vrijster te Leeuwarden.’32

g.  Johannes, gedoopt 17 juli 1720.

Generatie IV

8.  Jan Gerrits Crab, van Dokkum, brouwer, trouwt Ternaard 9 
februari 1673.

9.  Antje Gerbens, van Ternaard.33

 Bewijsvoering: Ten eerste heet de oudste zoon van Gerrit 
Crab (= kwartier 4) Johannes en zijn tweede dochter Anna. 
Ten tweede is Gerrit Krab, apotheker te Leeuwarden, in 
1709 en 1716 lidmaat van de Remonstrantse Gemeente in 
Dokkum, waarvan Jan Gerrits Krab in 1716 ook als lidmaat 
geregistreerd staat.34

 Korte levensbeschrijving: Op 27 februari 1674 onderte-
kenen Jan Gerrits Crab en zijn vrouw Antje Gerbens de 
inventarisatie van het sterfhuis van Gerben Sippes.35 Op 
23 november 1674 wordt Jan Gerrijts Crab, afkomstig van 

Dokkum, burger van Dokkum. Op 5 mei 1678 wordt Jan Ger-
ritsen Crab, brouwer, gedoopt en op 12 mei doet hij belijde-
nis, waarna hij aangenomen wordt als lidmaat van de Re-
monstrantse Gemeente te Dokkum. In 1696 en 1716 wordt 
Jan Gerrits Krab als lidmaat vermeld.36 In 1685 en 1707 is 
Jan Crab opziener van de Remonstrantse Gemeente in 
Dokkum.37 Het Kohier Personele Goedschatting van de 
100ste Penning, 1703, Dokkum vermeldt: Jan Crab 50-0-0. 
Behalve Gerrit vond ik nog twee vrouwen die waarschijnlijk 
kinderen van Jan en Antje zijn. De bewijsvoering berust op 
het patroniem en de plaats van herkomst (Ternaard).
Uit dit huwelijk:
a.  Gerrit, ged. Dokkum (N. H.!) 14 juli 1675 (= kwartier 4; va-

der: Jan Crab).
b.  Rinskien Jans Crab, van Ternaard, trouwt Dokkum 1 

april 1694 Eede Suyverijns, van Leeuwarden.
c.  Kienske Jans Krab, van Ternaard, lidmaat Remon-

strantse Gemeente Dokkum (1696, 1716, 1729), overle-
den Dokkum februari 1730, trouwt (derde proclamatie) 
Dokkum 7 maart 1697 Hendrick Ritskes, van Dokkum, 
meester schoenmaker.

10.  Freerck Wijgers Mockema, gedoopt Sneek 24 januari 1641, 
zilversmid, overleden vóór 20 augustus 1679,38 trouwt 
Sneek 21 april 1667.

11.  Tyttie Dierkx Rooda, gedoopt Sneek 10 september 1637, 
hertrouwt Harlingen 13 december 1682 Theodorus Huigen, 
van Wezel, geboren ca. 1652, meester zilversmid Harlingen 
13 november 1682.

3. De gevel van de voormalige pastorie te Hiaure met Fries gedicht van Jan Althuysen uit 1751, nu boven de ingang van de Mariakerk in Bornwird 
(Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
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 Bewijsvoering: De oudste dochter van Maijke (= kwartier 5) 
heet Tytia en haar tweede zoon heet Fredericus. Ten twee-
de is er een akte van 1712, waarin Gerhardus Crab en (de 
stiefzusters van zijn vrouw) Rinske en Geertruid Huigens 
hun deel in een hof in de Hofstraat te Harlingen aan (zijn 
zwagers) Wieger en Johannes Mockema verkopen.39

 Korte levensbeschrijving: In 1655 is Freerck leerling te 
Sneek. In 1664 wordt hij meester. Het laatste jaar waarin 
hij werkzaam was in Sneek is 1665. Op 28 maart 1667 wordt 
hij te Harlingen als gildebroeder aangenomen.40

Uit dit huwelijk, gedoopt te Harlingen:
a.  Maeyke, gedoopt 26 december 1667 (ouders: Freerck 

Wiegers Mockema en Tyttje Dircks).
b.  Wieger, gedoopt 17 januari 1669 (ouders: Frerck Wye-

gers Mackema en Tydte Dyercks).
c.  Wieger, gedoopt 23 maart 1670 (ouders: Frerck Wye-

gers Mockema en Tytie Dyerckx), zilversmid, overleden 
5 december 1727, trouwt Harlingen 3 april 1698 Barbara 
Augustinus Stansen.

 Wieger is werkzaam als zilversmid te Harlingen en in 
1683 een leerling van Pieter Jacobs Clinckhamer. Op 6 
januari 1696 wordt hij meester. Hij is vroedsman in 1712-
1727 en gezworen gemeensman in 1715-1718.

d.  Johannes, gedoopt 30 juni 1672 (ouders: Frerck Wye-
gers Mockema en Tytie Dyerckx), burgervaandrig, 
trouwt Harlingen 11 juni 1699 Petronella Stansen.

e.  Mayke, gedoopt 11 april 1677 (= kwartier 5; ouders: 
Freerk Wigers Mockma en Tietje Dircks Rooda).

Generatie V

18.  Gerben Sippes, geboren ca. 1626, overleden in of vóór 1673, 
trouwt Ternaard 1649.

19.  Rinsck Bockes, geboren ca. 1629, overleden in of vóór 1658.
20.  Wygger Gosses / Mockma, van Leeuwarden (1614, 1639), 

van Rijperkerk (1638), meester (1614, 1621, 1638, 1644), 
trouwt (1) Leeuwarden 9 januari 1614 Pite Pieters, van Rin-
sumageest; trouwt (2) Sneek 5 april 1638.

21.  Lysbeth Poppes, van Sneek, trouwt (1) Sneek 21 april 1628 
Freerck Lammerts, van Sneek.

 Bewijsvoering: Ten eerste komt Freerck (= kwartier 10) uit 
Sneek, waar hij trouwde. Ten tweede hadden Wygger en 
Lysbeth een zoon Freerk. Ten derde laat Freerck twee zoons 
Wieger dopen. Freerck heeft geen dochters die Lysbeth he-
ten, omdat die naar zijn schoonmoeder vernoemd zijn.

 Korte levensbeschrijving: Op 14 november 1639 legt 
 Wygger Mockma van Leeuwarden te Sneek de eed af.41 Na 
zijn eerste huwelijk woont Wijger in St. Annaparochie (Het 
Bildt). Hij laat vier kinderen dopen in St. Annaparochie. Het 
doopboek noemt de moeder niet en noemt hem meester. 
Dat meester Wijger Gosses in St. Annaparochie dezelf-
de is als meester Wygger Mockma in Sneek blijkt uit het 
huwelijk in Sneek van een dochter uit het eerste huwelijk 
die zich Mockma noemt. Bovendien vernoemen Wygger en 
Lysbeth hun dochter naar zijn eerste echtgenote.

 Lysbeth heeft een zoon uit haar eerste huwelijk: Lambert, 
gedoopt in Sneek 9 november 1634 (ouders: Freerck Lam-
berts en Lysbeth Poppes).

 Voorkinderen van Wijger, gedoopt in St. Annaparochie 
(Het Bildt):
a.  Hijlck, gedoopt 23 oktober 1614 (vader: Wijger Gosses, 

Mr.).
b.  Hittie / Hydtie Wygers Mockma, gedoopt 16 mei 1619 

(vader: Wijger Gosses), trouwt Sneek 6 september 
1648 Harmen Willems, van Groningen.

c.  Sioucke, gedoopt 1 juli 1621 (vader: Wijger Gosses, Mr.).
d.  Gosse, gedoopt 14 november 1624 (vader: Wijger 

Gosses).
Uit het huwelijk van Wygger en Lysbeth, gedoopt in Sneek:
e.  Freerk, gedoopt 24 januari 1641 (= kwartier 10; ouders: 

Wyger en Lysbeth Poppes).
 Hij is waarschijnlijk vernoemd naar Freerck Lamberts, 

de eerste echtgenoot van Lysbeth.
f.  Pyttie Wiegers Moccama, gedoopt 13 december 1644 

(ouders: Wyger, Mr., en Lysbeth Poppes), trouwt Sneek 
8 april 1670 Hans Janssen, van Stavoren. 

 Pyttie is waarschijnlijk vernoemd naar Pite Pieters, de 
eerste vrouw van haar vader.

22.  Dirk Jansen Fuylenses / Filensis / Roode, afkomstig van 
Harlingen (1622), inschrijving als leerling van goudsmid 
(1612), goudsmidsgezel (1622), overleden Sneek 15 juni 16xx 
(83 ½ jaar oud), ondertrouwt/trouwt Leeuwarden/Harlin-
gen 12/20 oktober 1622.

23.  Maycke Pistorius / Maicke Dirks Pistoors, geboren ca. 
1600, afkomstig van Leeuwarden (1622), overleden Sneek 
29 maart 1671 (71 jaar oud).

 Bewijsvoering: Ten eerste komt Tytie (= kwartier 11) uit 
Sneek. Ten tweede lieten Dirck Jans en Maria in 1637 een 
dochter Taedtie dopen. Ten derde, het patroniem van Tytie 
is Dirkx. Ten vierde, voert Dirck Jansen in 1670 de achter-
naam Roode.42 De achternaam, Roorda, wordt overigens 
pas voor het eerst in 1667 bij het huwelijk van Tytie ver-
meld. Ten vierde, Dirck Jansen is zilversmid, net zoals de 
echtgenoot van Tytie. Ten vijfde Tytie had twee dochters 
die de naam Mayke kregen.

 Korte levensbeschrijving: Waarschijnlijk is Dirk dezelfde 
als Dirck Jansen, die in 1612 bij meester Harmen Dircks 
wordt ingeschreven in het leerlingenboek van het goud-
smidsgilde in Leeuwarden.43 Een week na hun huwelijk, op 
27 oktober 1622, komt Dirk met attestatie van Harlingen 
naar Leeuwarden (N.H.). Het burgerboek van Sneek ver-
meldt een Dirck Jans, ‘afkomstig van Harlingen’, die op 14 
juni 1623 de eed aflegt. Het boek van Elias Voet over goud- 
en zilversmeden, vermeldt onder nummer 624A: ‘Dirk Jans 
Filensis, trouwt Maicke Dirks Pistoors. Komt in het gilde-
boek voor van 1641-1672. Filensis woonde in 1630 op de 
hoek van de Marktstraat en de Nauwe Noorderhorne.’44 Hij 
noemt zich ook Dirk Jansen Fuylenses. Meesterteken: DI 
monogram.
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‘Niet alleen papieren archivalia en bewaard gebleven zilve-
ren objecten zijn een hulpmiddel bij het onderzoek naar zil-
versmeden uit het verleden, ook oude grafzerken kunnen van 
nut zijn. Dit is het geval met een groot fragment van een zerk 
die is aangetroffen in het poortgebouw van Epema State te 
IJsbrechtum. De door Drs Hessel de Walle, auteur van ‘Frie-
zen uit vroeger eeuwen’, ontcijferde tekst luidt: ‘… 1671 den 29 
maart is gerust … [Pi]storis out 71 iare huisvro … Durck Ians 
meester goldsmid … [e]n leit alhier begraven … [d]en 15 Juni 
is Gesturven Durck Ians … [goldsmi]dt out 83 ½ Iaer en leit 
alhier begraven.’ De tekst heeft betrekking op de Sneker zil-
versmid Dirk Jans Filensis (Friese Voet 1974 nr. 624A) en zijn 
vrouw.’45

Kinderen (volgorde onbekend):
a. Jan Dirksen Rooda, goud- en zilversmid, meester op 

5 april 1653, begraven Harlingen (57 jaar oud), trouwt 
Harlingen 21 januari 1672 Trintie Hendricks Hengevelt, 
begraven Harlingen 1694.46 

 Volgens Ter Avest is de zilversmid Jan Dirksen Roorda 
een zoon van Dirk Jansen Roorda, goudsmid te Sneek 
en Maycke Pistorius.47

b.  Taedtie, gedoopt Sneek 10 september 1637 (= kwartier 
11; ouders: Dirck Jans en Maria).

c.  Bottie Dircx Roode, van Sneek, trouwt Balk 28 novem-
ber 1659 Jelis Martens Beydenwijl, van Balk, chirurgijn.

 Als Martinus Jelles Beyldewijl een zoon van Bottie is, 
dan is zij waarschijnlijk een dochter van Dirk Jansen 
Roorda, want in 1680 is Martinus een leerling van Jan 

Dirksen Roorda. Hij wordt meester in Harlingen op 12 
september 1690. Mogelijk is deze meester dezelfde 
als Martinus Beyldewijl, die in 1711 in Amsterdam zil-
versmid is en op de Egelantiersgracht woont, volgens 
notarieel archief te Amsterdam (Gildeboek 1680-
1692). Hij is geboortig van de Lemmer, betaalt de 
gerechtigheid aan de gemeenteraad en verkrijgt het 
burgerrecht op 7 juli 1690.48

d.  waarschijnlijk Neeltie Dircks Rooda, van Sneek, 
trouwt Sneek 25 maart 1660 Sybren Hanses Pau, van 
Sneek.

Generatie VI

40. Gosse Takesz. Mockma.
41.  Jantien Jacobsdr.
 Bewijsvoering: Behalve de herkomst van Wygger uit 

Leeuwarden, zijn patroniem en achternaam, en de naam 
van zijn zoon Gosse, wijst de naam van een broer van 
Gosse Taeckes, die Wyger heette, erop dat Wygger (= 
kwartier 20) een zoon is van Gosse Takesz. Mockma.49

 Korte levensbeschrijving: In 1577 vermeldt het burger-
boek Gosse Taeckez.50 In 1581 of 1582 worden Gosse 
Takes Mockema en zijn vrouw als lidmaten genoemd te 
Leeuwarden.51 In 1589 procederen Gosse Taeckes, Wyger 
Taeckes en Jan Taeckes over de erfenis van Taeck Moc-
kema, dochter van Taecke en Auck. Gosse en Wyger wor-
den genoemd als erfgenamen van hun broer Jan.52 Het is 
niet duidelijk wat de familieband van de drie broers met 

4. Fragment zerk aangetroffen in het poortgebouw van Epema State te IJsbrechtum (Foto Hillebrand Visser sr)
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Taeck Mockema is. Op 2 december 1592 is Gosse Takesz 
Mockma cipier van het Blokhuis (zie afbeelding 1). Hij 
is dan gehuwd met Jantien Jacobsdr.53 Op 13 december 
1592 is (zijn broer) Wiger Mockma deurwaarder van het 
Hof te Leeuwarden.54 Op 7 november 1616 verkoopt Jan-
tien Jacobsdr, weduwe van wijlen Gosse Taeckisz Moc-
kema haar deel in een huijsinge, staende en gelegen in de 
Beijerstaten, binnen Leeuwarden.55  <<
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KLAAS A. REUVERS 

De complexe relaties tussen de geslachten Hoefs/Hoes(t) in revisie 

Op zijn hoefjes terecht 

Mijn eerste onderzoek naar de familie Hoes(t) dateert van de jaren zeventig van de 
vorige eeuw. Als oudste voorvader noteerde ik toen Gerrit Hoest, die als jongeman 
van Wijchen, in Rotterdam op 11 mei 1727 trouwde met Emmerentia Verheven. Hij 
was kelderknecht in een brouwerij. Zijn begrafenis werd in Rotterdam 27 oktober 
1741 opgetekend. De familie was rooms-katholiek en vanzelfsprekend werd mijn 
onderzoek vervolgd in de katholieke DTB van Wijchen. Daar werden helaas geen 
personen met de naam Hoest aangetroffen. In Rotterdam was er nog een Hendrik 
Hoest die in 1723 als jongeman van Wijchen trouwde, maar ook van hem vond ik in 
Wijchen geen doop. Aangezien Gerrit twee keer als doopgetuige bij een kind van 
Hendrik optrad, is het aannemelijk dat het hier om twee broers gaat. 

deel 1

1. Boerderij Heilige Stoel te Wijchen, foto F. Coolen
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Dat dit inderdaad zo is, blijkt uit het testament van Hendrik 
waarin hij bepaalt dat zijn broer Gerrit voogd moet worden over 
eventuele minderjarige kinderen. Daarnaast traden er personen 
Hoes op als doopgetuigen waarmee niet direct een relatie aan-
toonbaar was, maar wel voor de hand lag, namelijk Cornelis Hoes, 
Joanna Hoes, Ida Mons-Hoes en haar dochter Lijsbeth Mons.
In 1985 verscheen ‘Genealogie en geschiedenis van het geslacht 
Hoefs en Hoes’ van de hand van de heren G.H. Hoefs, J.A.J.M. 
Hoes en G.B. Wienk. Een lijvig boek waaraan een uitgebreid on-
derzoek ten grondslag lag. Het boek behandelt enkele families 
met de naam Hoes en Hoefs, waarvan de belangrijkste familie uit 
het Brabantse Berghem stamt.1 De gegevens van deze genealo-
gie heb ik samengevat in schema 2 (zie deel 2). Vanzelfsprekend 
heb ik nagekeken of ik mijn kwartieren Hoes(t) uit Wijchen hier 
in terug kon vinden. Zij worden inderdaad genoemd als een 
aparte tak (de ‘Wijchen-tak’, hoewel er beter gesproken kan 
worden van een aparte familie als er geen verwantschap is 
aangetoond), maar een aansluiting op de oude familie uit Berg-
hem kon niet worden aangetoond. Wel vond ik enkele van de 
hiervoor genoemde doopgetuigen terug, die tot de Berghem-
se familie behoorden, en wel Ida Hoes en haar dochter Lijsbeth 
Mons. Hierdoor werd de verwantschap steeds waarschijnlij-
ker. Correspondentie met een van de auteurs, de heer Wienk, 
bood geen nieuwe inzichten op de gezochte relatie.

Wijchen

De bakermat van ‘mijn’ geslacht Hoefs ligt dus in het Rijk van 
Nijmegen. De katholieke DTB van Wijchen waren al eerder 
zonder resultaat onderzocht. Echter het doornemen van het 
rechterlijk archief van het Rijk van Nijmegen gaf wel resultaat. 
Meerdere keren komen daarin Jenneke Roelofsdr Hoe(f)s en 
haar man Jan Petersz, ook wel Jan Petersz Michielen, voor. Van 
dit echtpaar werden enkele kinderen gedoopt te Wijchen. Het 
oudste kind werd gereformeerd gedoopt (Roelof), de anderen 
katholiek (Rudolphus, Gertrudis, Maria en Henricus). Alleen 
de doop van Gerrit (Gerardus) is niet gevonden. In die perio-
de vertoont het doopboek hiaten en wellicht is de doop van 
Gerrit daardoor niet genoteerd. In Wijchen is ook het huwelijk 
tussen Jan en Jenneke gesloten. Zij is jongedochter uit Berg-
hem. Gezien het patroniem Roelofs moest zij wel een dochter 
zijn van Roelof Jansz Hoefs, die uitgebreid in de gepubliceerde 
genealogie is beschreven. Het sluit goed aan bij de in de inlei-
ding genoemde doopgetuigen in Rotterdam, die ook een kind 
en kleinkind van deze Roelof zijn, namelijk Ida (Roelofs) Hoes 
en Lijsbeth Mons. Bovendien treden zowel Jenneke als haar 
man ook in Rotterdam als zodanig op bij dopen van twee klein-
kinderen. Hiermee lijkt de relatie van het gezin in Wijchen met 
de oude familie Hoefs heel aannemelijk, alleen is de plaats van 
Jenneke in de grote kinderschaar van Roelof Jansz Hoefs nog 
niet duidelijk; met andere woorden wie is haar moeder? Duide-
lijk is dat hier de naam Hoefs via de vrouwelijke lijn is doorge-
geven. Jenneke en haar man bezitten in Wijchen een hofstad 
genaamd ‘den Heijligen Stoel’ en enige stukken land. Vanaf 1715 
gaat het financieel niet goed met het echtpaar. Dankzij deze 

deplorabele toestand zijn veel gegevens terug te vinden. Na 
het overlijden van Jan Petersz in 1723 wordt de boedel insol-
vent verklaard. Deze slechte financiële toestand, zal voor hun 
zoons aanleiding geweest zijn naar Rotterdam te trekken in de 
hoop daar een beter bestaan op te bouwen. Er worden diverse 
akten opgemaakt en in één ervan is sprake van een zoon.2

De boerderij ‘de Heilige Stoel’ bestaat nog steeds, uiteraard 
niet meer hetzelfde pand, maar wel dezelfde plek. De wijk die 
er omheen is gebouwd draagt ook die naam.
Van de drie Rotterdamse broers die in de publicatie worden 
genoemd is er één, Cornelis Hoes, geen broer, maar de zoon 
van een neef, die ook in Rotterdam woont. Daarnaast vond ik 
wel een derde, de oudste, broer Roeland in Rotterdam terug, 
van wie in Wijchen ook een doop bekend is. In de publicatie uit 
1985 wordt hij geplaatst als een neef afkomstig uit Leiden.
Mijn volgende doel was om Jenneke de juiste plaats in de 
oude familie uit Berghem te geven. De enige manier om dat 
te doen was van alle gegevens nog eens na te lopen of zij juist 
waren geïnterpreteerd en deze waar mogelijk aan te vullen. 
Sleutelfiguren bij dit onderzoek zijn twee nichtjes Hoefs, bei-
den Geertruij genaamd en kinderloos gestorven. Door de tes-
tamenten van beide dames en daarna de boedelscheidingen 
konden de diverse relaties op de juiste plaats gezet worden. 
Met name de boedelscheiding van Geertruij Roelofsdr Hoefs 
gaf de oplossing van mijn zoektocht, zodat Jenneke op de 
juiste plaats gezet kon worden; het uiteindelijke doel van mijn 
onderzoek.

Geertruij Roelofs Hoefs

Geertruij Roelofs Hoefs wordt rond 1650 geboren en overlijdt 
in Haren in Noord-Brabant tussen 1 en 30 mei 1708. Zij trouwt 
de eerste keer in 1685 met Henrick Peetersz Boijen, die over-
lijdt in Haren op 25 mei 1706. Geertruij hertrouwt in 1707 met 
Jacop Smits van Lithoijen. Geertruij heeft al eerder een tes-
tament gemaakt, maar kort voor haar overlijden maakt zij op 
1 mei 1708 opnieuw een testament.3 Zij is dan al ziek. Zij ver-
wijst naar huwelijkse voorwaarden met Jacop Smits van 8 de-
cember 1707, maar voegt er nog enige zaken aan toe: ‘Grietje, 
de huisvrouw van Gerit Wouters haar zuster of na haar dood 
haar kinderen zullen hebben haar zwarte stoffen schort, item 
aan Grietje dochter van Jan Roeloffs Hoeffs haar nicht, vier 
van haar hemden, en al haar verdere wollen kleding, behalve 
haar ‘vorden rok en harsie schort’ die zij legateert aan Dirsken 
Dirckx dochter van Mechtelt Hoeffs haar halve zuster, item le-
gateert zij aan Jenneken Hoeffs haar halve zuster 30 stuivers 
ineens, waarmee deze is uitgesloten van haar na te laten goe-
deren’. Verder zijn er nog wat bepalingen over wat haar man 
krijgt. Erfgenamen zijn haar hele en halve broeders en zusters 
of hun kinderen waarvan zij tante is.
De hiervoor genoemde Jenneke ontbreekt in de gepubliceerde 
genealogie Hoefs en uitgerekend zij is degene die de moeder 
is van de in Wijchen geboren kinderen die in Rotterdam ook 
de naam Hoes aannemen. Zij wordt uitgesloten van de erfenis 
en moet het doen met een legaat van 30 stuivers. Dit is de re-
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den waarom zij in de vele aktes over de boedelscheiding van 
Geertruij niet voorkomt. Een andere moeilijkheid bij dit ge-
zin is dat er meer zonen zijn met de voornaam Jan. Het komt 
regelmatig voor dat er in één gezin meer kinderen dezelfde 
voornaam krijgen. En in het gezin van Roelof Jansz Hoefs (IIb) 
zijn er maar liefst drie zonen Jan. In de testamenten en boedel-
scheidingen is steeds sprake van jonge Jan Hoefs, zich daarbij 
onderscheidend van zijn oudere (half)broer Jan. Maar er is in 
1693 ook sprake van Grietje, dochter van Jan Roelofsz Hoefs 
(IIId), waaruit het bestaan van een derde Jan bleek. Dit kan niet 
anders dan de zoon Jan uit het eerste huwelijk van Roelof zijn, 
want al in 1665 komt Roelof samen met zijn zoon Jan in een 
akte voor en het is onmogelijk dat dit de andere twee zonen 
zijn, die beiden pas in 1688 trouwen. De hiervoor genoemde 
Grietje trouwt al in 1682.

De oude familie uit Berghem

Enige jaren geleden begon ik in het BHIC en het gemeentear-
chief van ’s Hertogenbosch, een intensief onderzoek naar mijn 
eigen familie Reuvers (Rovers) die uit Heeswijk stamt. Een 
mooie gelegenheid om het onderzoek naar de familie Hoefs, 
zoals de oude naam meestal geschreven wordt, ook weer op te 

pakken. Toen enige tijd daarna ook vele rechterlijke archieven 
via scans op de website van het BHIC toegankelijk werden, kon 
ik thuis ook veel betrokken archieven rustig doornemen. Met 
name het doornemen van het zogenoemde Bosch Protocol 
(ORA ’s Hertogenbosch), leidde tot nieuwe vondsten, waar-
door een revisie noodzakelijk is. 
De gepubliceerde genealogie bleek op een aantal cruciale 
punten niet juist. In de genealogie Hoefs wordt een Jan Hoefs, 
geboren rond 1560 als stamvader opgevoerd. Deze Jan is al-
leen door het patroniem van zijn zoon bekend en aangezien hij 
nog niet in een archiefstuk is aangetroffen, wordt hij door mij 
buiten beschouwing gelaten. Als tweede generatie is Jan Jansz 
Hoefs genoemd, achtereenvolgens getrouwd met Peterke 
Snijders en voor de tweede keer met Mech, over wie niets be-
kend is. Uit mijn onderzoek blijkt dat de gegevens die bij deze 
Jan vermeld worden, op twee personen betrekking hebben, va-
der en zoon Jan Jansz Hoefs. In deze herziene genealogie heeft 
stamvader Jan Jansz Hoefs slechts twee zoons Jan en Roelof 
(dit in tegenstelling tot vijf zonen en drie dochters in de oude 
versie).

Op 7 februari 1675 treden in een akte op: Jan en Frans, broeders 
en zonen van wijlen Jan Jansz ‘Hoefts’ de Oude (IIa), de eerste 

2. ORA ‘s Hertogenbosch inv. nr. 1630 f.204v
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wonende te Berghem en de tweede wonende te Geffen, met 
Oth Willemsen wonende tot Batenburg en Aert Jan Lamberts 
(zwager van de inmiddels overleden zoon Peter Jans Hoefs) 
mede wonende tot Berghem voor de schepenen van ’s Herto-
genbosch en hebben geloofd Sr. Peter Karmans ten behoeve 
van Cornelis de Bruijn de somma van 850 carolus gulden met 
rente, vanwege een schuld.4

Dit zijn de kinderen uit het eerste huwelijk van Jan Jansz Hoefs. 
Enkele dagen eerder, op 31 januari 1675 verkopen Peeter Hen-
drick Mulders, en Jenneken Willems, een hof land, gelegen al-
hier tot Berghem aan de kerk, aan Meck, weduwe Jan Hoeffs, 
ten behoeve van de kinderen verwekt bij de voorn. Meck door 
voorn. Jan Hoefs.5 Uit dit tweede huwelijk is één dochter Maria 
gevonden in de bronnen, maar er zijn dus meer kinderen ge-
weest. Deze zullen jong overleden zijn. Het is mogelijk dat ze 
ook woonden bij dit hof land, dat bij de kerk ligt. De kerk is de 
Sint Willibrorduskerk en de straat de Sint Willibrordusstraat. 
Van enkele niet meer bestaande boerderijen aan deze straat 

vond ik afbeeldingen bij het BHIC. De familie zal in een gelijk-
soortige behuizing hebben gewoond.
Roelf Jansz Hoefs (IIb) bleek niet twee keer maar drie gehuwd 
te zijn. Op 19 juni 1664 draagt hij, tevoren weduwnaar van Mar-
griet Fransen zijn eerste huisvrouw, de tocht over aan Jan zijn 
zoon bij de voornoemde Margriet verwekt, die hem als langst-
levende toekomt in een stuk teulland van anderhalve morgen 
op de ‘Halftmorgen’ in Berghem.6 Op 7 januari 1665 draagt hij 
opnieuw enige stukken land over aan die zoon Jan.7 Aangezien 
de tweede vrouw van Roelof ook al is overleden voor 19 no-
vember 16548, zullen beide echtgenotes jong zijn overleden, 
mogelijk in de kraam. Roelof Jansz Hoeffs, weduwnaar van An-
neken, zijn huisvrouw, dochter van Dirck Selen, als vader van 
zijn onbejaarde kinderen, Jan Jansz Hoeffs en Dirck Sijpen als 
mombers van voornoemde kinderen, allen gemachtigd door 
autorisatie van de schepenen van Berghem hebben 19 novem-
ber 1654 wettelijk en erfelijk verkocht aan Thomas Christof-
fels van der Graeff, stadssmid, een jaarlijkse en erfelijke chijns 
van zes carolus gulden.

Jan Jansz Hoefs

Jan Jansen Hoefs Roelof Jansz Hoefs

*ns 1615-1620, † 1666-1671 * ns ca. 1620

tr. (1) Peterke Willemsdr Snijders † 1662/66 tr. (1) Margriet Fransdr

tr. (2) 1666 Meriken (Meek), tr. (2) Enke (Anneke) Dirckxdr

tr. (3) Maria Jansdr van Oirschot

Jan Maria Jan Geertruij Jenneke

tr. (1) Jenneke tr. Francois tr. Lijsbeth tr. (1) Henrick tr. Jan Petersz

van Schadewijck Rovers Willemsdr Peter Boijen Michielen

tr. (2) Arike Wouters tr. (2) Jacop Smits

tr. (3) Herbertje Rutten van

van der Stappen Jan Willem

tr. (1) Grietje tr. Jenneke Bolckx

Peter Jan Lambersdr

tr. Geertruij Jansdr Lambers tr. (2) Geertruij Petersdr

Grietje jonge Jan

tr. Gerrit Woutersdr tr. Catharina Petersdr

Frans

tr. Lijsken Willemsdr Eijmers Theodorus (Direk) Mechel

tr. (1) Arijaentje tr. Derk Blankers

Geertruij Theunsidr van Diest

tr. Otto Willemsz van Batenburgh tr. (2) Maria Maria Allegonda

Slingerland tr. Jacobus Jansz van Langel

Elisabeth Ida

tr. (1) Derrick Jansz tr. Mattheus Mons

tr. (2) Jan Jansz

Elisabeth

3. Hoefs, schematische weergave
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Geertruij Jans Hoefs
De Geertruij, vermeld onder IIa.4, trouwt voor 7 februari 1675 
Otto Willems van Batenburgh. Zij overlijdt in Batenburg 6 
maart 1698 en haar man, ook in Batenburg, op 2 november 
1719. Zij maken een testament op 19 november 1689.9 Hierin 
worden haar relaties duidelijk beschreven. Haar erfgenamen 
zullen zijn: ‘het kind van Jan Hoes, haar gewezen broeder ver-
wekt bij Ariken Wouters, tevens de kinderen van haar broeder 
Frans Jansz Hoes, als ook de kinderen van Peter Jansz Hoes, en 
de kinderen van Jan Hoes verwekt bij Herbert Rutten en Ma-
rijke Jans Hoeffs, hun halve zuster, zullen delen en erven. Dit 
onder de uitdrukkelijke conditie dat Lambert en Peterken Jans 
verwekt bij Jenneken Peters van Schaduwijck vooraf 100 daal-
der zullen moeten inleveren, die Geertruij en haar man voor 
Jan Hoes, hun vader, zijn betaald.

De gegevens van deze genoemde halfzuster Marijke (Maria) 
ontbreken in de genealogie van 1985. Nadat het echtpaar is 
overleden, komen de erfgenamen bij elkaar. Naast de erfgena-
men van Otto, worden als erfgenamen van Geertruij genoemd: 
‘Lamert Peeter Hoefts, inwoner van Herpen, Peerken Peeters 
Hoefts, Wilm Snoecx als man en momber van Peerke Jansse, 
Arien Fransse Hoefts en Aeleke Jansse Hoefts, inwoners al-
hier, mitsgaders Franscis Rovers als man en momber van Marij 
Hoefts en Gerit van Oort (ook Noort) als man en momber van 
Ariaentie Jansse Hoefts’.
De genoemde Lamert Peters Hoefts wordt in de publicatie 
van 1985 als zoon vermeld van Peter Willems Hoefs. Uit het 
bovenstaande blijkt dat hij als erfgenaam van Geertruij een 
zoon is van Peter Jansz Hoefs (IIIb). Gezien zijn leeftijd blijkt 
dit ook veel beter te kloppen. In de gepubliceerde genealogie 
Hoefs is sprake van ‘een Berghem II tak’. Deze blijkt na twee 
generaties al uitgestorven te zijn en de daarbij genoemde 
Lambertus Petersz Hoefs behoort tot de eerste familie. Een 
overzicht van deze familie is te vinden in deel 2. Tot nu toe zijn 
er geen bewijzen boven water gekomen, hoe beide geslachten 
aan elkaar verwant zijn. Uit de volgende akte blijkt dat beide 
families belang hebben in dezelfde stukken land. Op 7 januari 

1665 verkoopt Roelof Jansz Hoefs met zijn oudste zoon Jan 
Roelofsz Hoefs een chijns van 33 carolus gulden, aan Hendrick 
van der Dussen en Michalet van den Ancker zijn zwagerin. In de 
kantlijn staat dat ‘Peter Willem Hoeffs als proprietaris van een 
der onderpanden des bijstaande chijns van 33 gulden aan zijn 
handen heeft afgelost op 16 juni 1670’.10

Tenslotte zijn in de gepubliceerde genealogie familieleden op-
gevoerd die er niet geweest zijn: hier is de naam vermoedelijk 
niet goed gelezen of verkeerd geïnterpreteerd.
Als generatie IIIb wordt daar een Henricus Jansz Hoefs opge-
voerd, die overleden zou zijn voor 1659. Dat zal verkeerd gele-
zen zijn, want in de bewuste akte is sprake van ‘de weduwe van 
Handrijck Janssen Roeff’.11

Vervolgens komt er in de vierde generatie een Roelof Roe-
lof Hoefs, brouwer te Berghem in 1719, voor. In de enige akte 
waarin hij genoemd wordt, is vermoedelijk zijn patroniem fout 
geschreven. Hij zal identiek zijn met Roelof Jans Hoefs (IIIe-2) 
in de onderstaande genealogie.

Genealogie

Het is geenszins de bedoeling om de gehele genealogie te 
herhalen. Alleen de oudere generaties en gezinnen waar cor-
recties op zijn, worden hier opgevoerd. Voor de andere leden 
verwijs ik naar de genoemde publicatie uit 1985.

I.  Jan Jansz Hoefs, armmeester te Berghem (1619),12 trouwt 
N.N.13

 Evert Geritsz Schees man en momber van Meriken doch-
ter van Gerit Jansen en heeft uit kracht van testament van 
zaliger Cornelis Loeffs zijn huisvrouws voorman etc ge-
vest en getransporteerd op 19 februari 1615 aan Jan Jansz 
Hoeffs de twee delen van achtalf hond land onder Macha-
ren gelegen.14

 Opnieuw compareren op 31 maart 1624 Evert Gerit Scheers 
en Meriken, weduwe Cornelis Loeffs zijn huisvrouw en heb-
ben uit kracht van testament tussen de gemelde Cornelis 

4. Berghem, St. Willibrordusstraat 41
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Loeffs en Meriken opgericht, verkocht, gevest en getrans-
porteerd aan Jan Jansz Hoeffs genaamd tot Berghem der-
dalf hond land in de Groote Ostel gelegen onder Macharen 
in een meerdere kamp omtrent 13 morgen.15 In de reeds 
gepubliceerde genealogie Hoefs staat nog een vermelding 
uit 1633.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Jansz Hoefs, volgt IIa.
2.  Roelof Jansz Hoefs, volgt IIb.

IIa. Jan Jan(sz) Hoefs ‘de Oude’, geboren circa 1615-1620, 
president-schepen (1656, 1657),16 schepen van Berghem 
(1663, 1664),17 kerkmeester (1656)18, overleden tussen 6 
augustus 1666 en 27 november 1671, trouwt (1) Peterke 
Willemsdr Snijders, overleden tussen 27 november 1662 
en 26 februari 1666, dochter van Willem Petersz Snijders 
en Anneken Cornelisdr;19 trouwt (2) (huw.voorw. Berghem 
2 maart 1666) Marijken (Meriken, Meck).

 Jan is 8 april 1652 momber van de onmondige kinderen 
van Willem Freijnsen en Mariken Ariens.20 Op 14 oktober 
1658 koopt hij van Jan Claessen van Roij en Catharina 
zijn huisvrouw, dochter van Claes Claessen verwekt bij 
Aelken, een stuk broekland, ter plaatse onder Berghem 
heet dit land ‘Haerssenbroeck’.21 Op 23 januari 1659 koopt 
hij van Lambert Jansen en Lijsken vier hond groefland in 
de parochie Berghem, ter plaatse genaamd ‘de Esser Ge-
meijnt’.22 Vervolgens op 16 april 1659 van Jacop Handricx 
en Iken Jacop Jan Melissedr wonende te Uden, een mor-
gen broekland in Berghem genaamd ‘de Bergense Meer’.23 
Dan koopt hij 1 november 1661 een hond hooiland in de 
parochie Berghem genaamd ‘de Asterse Beemde’ van Ge-
rit Thomas Slootmaker en Jenneken.24 Op 27 januari 1662 
verkopen Jan Jansen Hoijffs en Peterken aan Emondt Pe-
terssen 48 roeien land, ter plaatse onder Berghem heet 
dit land ‘Berchense Veltt’.25 Ruim een maand later, op 1 
maart koopt hij van Jan Fandrick Cloostes, wonende in 
Haren, en Lijsken Handrick Remmendr twee hond broe-
kland, ter plaatse onder Berghem bekend als ‘Bergense 
Meer’.26 Op 22 november 1663 verkopen Peter Cornelis-
sen en zijn vrouw Geertruid aan Jan Janssen Hoijffs een 
vaatzaad land, ter plaatse onder Berghem bekend als 
‘de Vaelstnooppen’, waar Jan Janssen Hoijffs zelf aan de 
ene zijde belendend is.27 Op 26 februari 1666 transpor-
teert Jan Janssen Hoijffs (hij tekent Hoefs) weduwnaar 
van Peterken zijn huisvrouw, dochter van Wijllem Petersz 
verwekt bij Anneken zijn huisvrouw, dochter van Cornelis 
Marcelis Brandts, aan zijn kinderen een gelijk deel van 
huis en obligaties en eigen goederen onder voorwaarde 
dat hij de tocht en ‘blaessen’ behoud, waar de goederen 
ook gelegen zijn, zolang hij leeft.28 Op 7 augustus 1666 
wordt hij voor het eerst Jan Janssen Hoijffs den Outsten 
genoemd, als hij van Adrijaen Sijmonts, wonende tot Den-
nenburg, als man en momber van Jenneken zijn huisvrouw, 
dochter van Thomas van Soghel en Jenneken, de helft van 
een huis en hof ongescheiden en ongedeeld, groot an-

derhalve morgen, ter plaatse onder Berghem bekend als 
‘het Berchereijnt’, koopt.29 Een paar maanden daarna, op 
7 augustus 1666, maakt Jan Janssen Hoijffs den outsten 
met Marijken zijn huisvrouw een testament. Jan is ziek, 
ze herroepen hun huwelijkse voorwaarden gemaakt in het 
voorschreven jaar op 2 maart, gepasseerd voor Ruth Jan 
Jochems en Cornelis Wijllem Peterssen, schepenen van 
Berghem. Er is sprake van zijn kinderen, maar geen na-
men.30 Helaas zijn de huwelijkse voorwaarden van 2 maart 
niet aangetroffen in de Berghemse archieven. Daarna 
treffen we op 27 november 1671 een akte aan waarin blijkt 
dat Jan is overleden. Roeff Dircxen Hoeben, en Dirck Luij-
casz Hoeben als procuratie hebbende van Cornelis Kie-
vits, transporteren twee stukken land, ter plaatste onder 
Berghem bekend als ‘den Donck’, groot omtrent vijf hond 
land, aan beide zijden de erven Jan Hoeffs den Ouden, 
schietende van de gemene straat tot op de erven de erf-
genamen van Lambert Hendrick Ariens, aan de kinderen 
en erfgenamen van Jan Hoeffs Ouden, verwekt bij zaliger 
Peterken, dochter van Willem Snijers.31

Uit het eerste huwelijk:
1.  Jan Jansz Hoefs, volgt IIIa.
2.  Peter Jansz Hoefs, volgt IIIb.
3.  Frans Jansz Hoefs, volgt IIIc.
4.  Geertrui Jansdr Hoefs, overleden Batenburg 6 maart 

1698, trouwt vóór 7 februari 1675, meester Otto Wil-
lemsz van Batenburgh, smid te Batenburg (1670, 
1675)32, tijdelijke burgemeester van Batenburg (1674),33 
burgemeester van Batenburg (1674, 1681)34, gemeens-
man van Batenburg (1686, 1687)35, heemraad te Baten-
burg (1690, 1692)36, overleden aldaar 2 november 1719, 
trouwt (1) NN, trouwt (3) (huw.voorw.) Berghem 20 janu-
ari 1699 Jenneken Jansen, weduwe van Dirck Kemps.37

 Geertrui en Otto maken een testament op 19 november 
1689. Voor de inhoud verwijs ik naar de paragraaf over 
Geertrui Jan Hoefs. Na overlijden van Otto Willems van 
Batenburg zijn in Berghem verscheidene akten opge-
maakt in verband met de verdeling van de erfenis. Al-
lereerst op 6 december 1719 een opsomming van alle 
nagelaten goederen.38 Vervolgens stellen ze 26 maart 
1729 Abraham van Lent aan als procureur om de zaken 
te regelen met Jenneken Jansen, de weduwe van Otto 
Willems.39 Tenslotte vond ik een aantal akten waarin 
onroerende goederen in Berghem verkocht worden.

 Uit het tweede huwelijk zijn meer kinderen geboren 
want in 1675 is sprake van de kinderen verwekt bij Meck 
weduwe Jan Hoefs. De overigen zijn vermoedelijk jong 
overleden.

5.  Maria Jansdr Hoefs, van Berghem, geboren circa 1667, 
begraven Megen 12 oktober 1720, trouwt Megen 25 fe-
bruari 1691 Francois Rovers (de Rover, Reuvers), sche-
pen van het land van Megen (1697, 1698, 1699, 1700, 
1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1715),40 burgemeester 
(1707)41, woonden Macharen, begraven Megen 23 mei 
1730, zoon van Willem Rovers en Louwiske Koenesteijn.
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IIIa. Jan Jansz Hoefs, geboren circa 1635-1640, overleden Berg-
hem 19 februari 1683, trouwt (1) Jenneke Peters van Scha-
dewijck, trouwt (2) Arike (Adriaentje) Wouters, dochter van 
Wouter Gerrits en N.N., trouwt (3) Berghem 9 september 
1677 (met dispensatie verwantschap in de derde graad) 
Herbertie (Herpert) Rutten van der Stappen, overleden 
Berghem 1710, dochter van Rut Jan Jochemsz van der Stap-
pen en Aelken Frans Cornelissendochter.

 Herbertje trouwt (2) Berghem 13 (maand niet te lezen) 
1684 Aert Geritsz (Arnoldi Gerardi) Huijsmans.

 Otto Willemse van Baetenborgh en Lijscken weduwe van 
Frans Janssen Hoes compareerden 29 oktober 1683, en 
bekennen schuldig te wezen aan Herbertie weduwe van Jan 
Jansen Hoes de som van 200 carolus gulden spruitende ter 
zake van huwelijkse voorwaarden die Herbertie met Jan 
Jansen Hoes had gemaakt.42 Meteen daarna een akte geda-
teerd 27 november 1686: Aert Huijsmans als man en mom-
ber van Herbertie belooft dat hij na de dood van Herbertie 
aan haar voorkinderen 200 carolus gulden zal uitkeren.

 Meester Ot Willems van Batenburgh en Gerrit Wouters als 
mombers van het onmondige kind van Jan Hoefs verwekt 
bij Arijaentie Wouters zijn huisvrouw, verkopen 2 janua-
ri 1684 een huis met een hof land gelegen in de parochie 
van Berghem, ter plaatse bekend als ‘de kerck in het Raet’ 
groot omtrent vier vatenzaad land, gelegen tussen de er-
ven van de kinderen Jan Kornelissen aan de ene zijde en 
aan de andere zijde Peeter Rutten, schietende met het ene 
eind op het erf van Aerdt Goossens en de voorkinderen van 
Jan Hoefs, en met het andere eind op de gemene straat. Ze 

verkopen het aan Dijerck Kort Jans en Rut Hermans van 
Herperschaijck als mombers van de twee voorkinderen 
van Jan Hoefs verwekt bij Jenneken Peeters zijn huisvrouw, 
ten behoeve van deze twee kinderen.43

 Op 2 maart 1689 compareren Ot Willemsz van Baten-
borgh als momber van het onmondige kind van Jan Hoes, 
Gerit Jan Gerits en Jacob Alers in kwaliteit als mombers 
over het onmondige kind van Jan Jan Gerits, die verklaar-
den met elkaar overeengekomen te zijn dat Ot voor het 
onmondige kind van Jan Hoes zal behouden zeker stuk 
land liggende in het dorp Berghem op het Bergense Veld, 
genaamd Adriaen Stijnssen Stuk. De mombers van het 
onmondige kind van Jan Jan Gerits moeten aan Ot de som 
van 50 gulden uitkeren.44

 Herpertien Rutten compareerde 3 mei 1690 en nevens 
haar, Frans Rutten van der Stappen, als geëde momber van 
Herbertien’s kinderen verwekt door Jan Hoes, haar gewe-
zen man, en verklaarden ontvangen te hebben uit handen 
van Willem Coolen, getrouwd geweest zijnde met Lijsken 
weduwe van Frans Jansen Hoes, een som van 100 gulden 
volgens het huwelijkscontract van Herbertien en Jan Hoes, 
volgens schepenakte van 29 oktober 1683.45

 In Berghem vond 3 februari 1710 de erfscheiding plaats tus-
sen Gerit Jansen van Oort wonende tot Macharen, als man 
en momber van Adriaentie Janssen Hoefs, en Aeltien Jan-
sen Hoefs geassisteerd met Frans Rutten van der Stap-
pen, haar oom en gekozen momber in dezen, kinderen en 
erfgenamen van wijlen Jan Hoefs en Herbertie Rutten van 
der Stappen.46

5. Het Rijk van Nijmegen. Detail uit Tetrarchia Ducatus Gelria Neomagensis van Joan Blaeu, Atlas Maior 1665.
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Uit het eerste huwelijk:
1.  Lambertus Jansz Hoefs, volgt IVa.
2.  Peterke Jansdr Hoefs, geboren circa 1660/1665, 

trouwt (1) Jan Woutersz van den Camp, overleden Berg-
hem vóór 4 maart 1699, zoon van Wouter Jan Roelofsz 
van den Camp; trouwt (2) Willem Snoecks, zoon van 
Willem Jansz Snoecken en Lijntgen.

 Op 4 maart 1699 wordt de inventaris opgemaakt van 
Peterken Jan Hoefts weduwe van Jan Wouters die zij 
heeft te maken voor haar vier onmondige kinderen.47

 Willem Wilmen Snoecken en Peeterken Jans Hoeffs 
e.l. wonende tot Berghem verkopen 27 mei 1711 aan 
Nicolaes Gerardts van den Heuvel achtalf hond land 
gelegen onder de parochie van Haren, aangekomen 
door scheiding en deling van Wouter Jansz Roelofs.48

 Op 17 februari 1717 wordt de erfscheiding en deling 
gehouden door Dirck Wouters van den Camp en Jan 
Hoefts als mombers over de onmondige kinderen van 
wijlen Jan Wouters van den Camp en Peterken Jan 
Hoefts. Ook genoemd grootvader Wouter Jan Roelofs 
van den Camp. Jan Gerit Bueters als man en momber 
van Jenneke, dochter van Jan Wouters van den Camp 
en Peterken Jans Hoefts. De andere dochters heten 
Maria, Dingen en Elisabeth.49

 Uit het eerste huwelijk Johanna Jansdr (Jenneke) in 
1690, Maria Jansdr, Digna Jansdr en Elisabeth Jansdr 
van den Camp en uit het tweede huwelijk een zoon Wil-
lem.

Uit het tweede huwelijk: 
3.  waarschijnlijk Jan Hoefs, overleden Batenburg (kort) 

vóór 30 juli 1696.
 Op 26 november 1681 vinden scheiding en deling plaats 

tussen kinderen van Wouter Gerrits.
 Compareerden Gerrit Wouters, Aert Janssen als man 

en momber van Eerken Wouters, en Jan Hoeffs als-
mede Frans Jan Hoeffs als momber van het onmondi-
ge kind verwekt bij Ariken Wouters, allen kinderen en 
erfgenamen van Wouter Gerrits verwekt bij zijn (niet 
met name genoemde) huisvrouw. Later blijkt dat het 
onmondige kind van Jan Hoeffs mede erfgenaam is. Dit 
kind erft een kampje land in het Willand.50

 Op 30 juli 1696 compareren Lambert, zoon Jan Hoefts, 
wonende tot Batenburg en Jan Wouters als man en 
momber van Peterken, dochter van Jan Hoefs, in de 
hoedanigheid als erfgenamen van wijlen Jan zoon Jan 
Hoefs onlangs tot Batenburg overleden, en hebben ge-
renuncieerd hun erfrecht die zij op de boedel van Jan 
zoon Jan Hoefts mochten hebben verklaren dezelve te 
repudieren en te verlaten.51

Uit het derde huwelijk:
4.  Ariaentie (Adriana) Jansdr Hoefs, geboren Berghem 

circa 1678, trouwt Megen 27 september 1705 Gerrit 
(Gerardus) Jansz van Oort.

 Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren.
5.  Aleijdis Jansdr Hoefs, gedoopt Berghem 12 augustus 

1680 (get. Otto Willems en Joanna Emits), overleden 
Berghem 22 januari 1681.

6.  Aleidis (Aeltie) Jansdr Hoefs, gedoopt Berghem 10 
maart 1682 (get. Henricus Guilielmi en Joanna Joache-
mi), trouwt (1) Oss 8 februari 1710 Christophorus Pe-
trus Lelivelt; trouwt (2) Oss 27 februari 1724 Albertus 
Reijnerus van Heumen.

 Cristoffel Leliemolen als man en momber van Aeltien 
Jans Hoefs verkoopt 18 mei 1712 twee stukken land 
gelegen int Wieland.52

IVa. Lambert(us) Jansz Hoefs, geboren circa 1660/1665, j.m. 
van Berghem, overleden Batenburg eind 1705 of begin 
1706, trouwt Batenburg (geref.) 20 maart 1697 Willemijna 
Cornelisdr, j.d. van Outvorst.

 Zij trouwt (2) Dirck Janssen.
 Lammert Hoeffs en Willemijntie Cornelissen echtelieden, 

maken hun testament op 7 mei 1697. Hij ligt ziek in bed en 
stelt tot erfgenaam zijn drie zusters Peterke, Aeltie en 
Ariaentie Hoeffs als hij zonder kinderen overlijdt. Wille-
mijntie benoemt haar zuster Anneken Cornelisse tot haar 
erfgenaam.53

Uit dit huwelijk, gedoopt te Batenburg (geref.):
1.  Jan Hoeft, gedoopt 11 juni 1698 (get. Otho Willems, 

Adriaen Teunissen en Peterken Hoefts).
2.  Cornelis Hoeffs, gedoopt 17 oktober 1700 (get. Hermen 

Cornelissen, Lambert Peters en Anneke Cornelissen), 
otrouwt/trouwt Batenburg 17 januari / 1 februari 1725 
Mari Gerritsdr, ‘geboortig tot Wichen’.

 Uit dit huwelijk: Lammert, gedoopt Batenburg 14 april 
1726 en Maria, gedoopt Batenburg 25 januari 1728.

3.  Frans Hoeff, gedoopt 21 mei 1702 (get. Jan Tijsse, 
Adriaen Franse en Jenneke Peters).

4.  Johannes Henricus Hoes, gedoopt 28 september 
1704 (get. Gisbertus van Ballecum en Jenneke van 
Balle).

IIIb. Peter Jansz Hoefs, geboren circa 1640, overleden Berg-
hem 12 januari 1688, trouwt circa 1665 Geertruij Jansdr 
Lambers, overleden circa 1732.

 Geertruij trouwt (2) Jan Arnoldus Strick.54 
 Op 19 februari 1688 wordt de inventaris opgemaakt van 

vaste en onroerende goederen nagelaten door Peter Jan 
Hoes, met de dood ontruimd op 12 januari 1688 blijkens 
het biljet van de doodgraver. Na opsomming enige stukken 
land in Berghem, verklaart Jan Gerits als momber van Ma-
rij Jan Hoeffs, zijnde erfgenaam van deze percelen, geen 
goederen meer te zijn nagelaten door Peter Jan Hoeffs 
(tekent Jan Jan Geridts).55 Jan Aerdts Strick en Geertruij 
zijn huisvrouw compareren 26 september 1689. Geertruij 
heeft twee voorkinderen verwekt door Peeter Jan Hoeffs. 
Geertruij heeft met haar man Peeter Jan Hoefs geërfd het 
deel na de dood van Jan Hoeffs haar vader, dat zij haar le-
ven lang in tocht zou bezitten. De helft draagt ze nu over 
aan Lambert Peeters haar voorzoon.56
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 Lamert Petersz Hoeffs verklaart 23 mei 1714 recht te heb-
ben in een stuk land te Berghem nevens de weduwe van 
Cornelis Rutten. Genoemd de kinderen van Jan Art Strick 
en Geertruij Jan Lamers, de comparants halve broeders en 
zusters.57

Uit dit huwelijk:
1.  Lambert(us) Petersz Hoefs, geboren circa 1670, woon-

de Herpen, trouwt Herpen 20 november 1701 Catharina 
Hubertsdr, gedoopt Herpen 1 augustus 1672, dochter 
van Huberti Wilhelmi en Joanne.

 Uit dit huwelijk, gedoopt te Herpen:
a.  Petrus, gedoopt 8 september 1702 (get. Hubertus 

Willems en Gertrudis Janssen), trouwt Herpen 24 
mei 1736 Catharina van den Akker.

b.  Henricus, gedoopt 7 november 1703 (get. Hubertus 
Willems en Petra Peters).

c.  Joannes, gedoopt 31 januari 1705 (get. Petrus Jan 
Aerts en Theodora Willems).

d.  Anna Maria, gedoopt 10 december 1706 (get. Dirck 
Henricx en Joanna Huberts), trouwt Herpen 6 fe-
bruari 1739 Gerardus Hermens Elemans.

e.  Joannes, gedoopt 11 oktober 1708 (get. Arnoldus 
Jansen en Henderina Thonissen).

f.  Judith, gedoopt 21 januari 1710 (get. Hubertus Wil-
lems en Ardina Jan Aerts).

g.  Gertrudis, gedoopt 10 oktober 1711 (get. meester 
Otto ex Batenburgh en Maria Dircx).

h.  Wilhelmus, gedoopt 25 januari 1714 (get. Hubertus 
Willems en Gertrudis Jansen).

2.  Peterke (Petra) Petersdr Hoefs, geboren circa 1672.
3.  kind, overleden Berghem 28 januari 1684.

IIIc. Frans Jansz Hoefs, geboren circa 1645-1650, overleden 
Berghem 14 januari 1683, landbouwer, in belendingen ge-
noemd te Berghem vanaf 1 oktober 1675,58 schepen van 
Berghem (1679, 1680), trouwt circa 1672 Lijsken (Elisabeth) 
Willemsdr Eijmers, overleden vóór 3 mei 1690.

 Zij trouwt (2) Berghem 20 mei 1684 Willem Willemsz Kolen 
(Coolen).

 Frans Jan Hoeffs, gezond van lichaam en Lijsken Willems 
zijn huisvrouw, ziek in bed, maken 13 december 1682 een 
mutueel testament. Hierin een opsomming van bezittin-
gen (alles in Berghem).59

 Op 18 mei 1684 wordt het huwelijkscontract opgemaakt 
tussen Willem Willems Kolen als bruidegom ter ene zijde, 
en Lijsken weduwe Frans Jan Hoefs tegenwoordige bruid 
geassisteerd met meester Ot van Batenburgh, en Eijmert 
Willems als geëde mombers van de onmondige kinderen 
van Frans Jan Hoefs verwekt bij Lijsken Willem Eijmers zijn 
huisvrouw, ter andere zijde.60

 Art Huijsmans huurt op 2 december 1698 van Arian Hoefs 
en Willemke Hoefs gezuster en broeder, een huis en hof 
die voornoemde Huijsmans in gebruik heeft, te weten huis, 
boomgaard en kruidhof voor twee jaren en het andere land 
voor drie jaren.61

Uit dit huwelijk:
1.  Joannes Fransz Hoefs (Hues), gedoopt Geffen 15 no-

vember 1674 (get. Roelof Janssen, Eijcke Teunissen 
Wilms en … Lamberts).62

2.  Willemke (Guilielma) Fransdr Hoefs, gedoopt Berg-
hem 4 januari 1678 (get. Ottho … en Heriberta Joannes 
Hoefs), overleden Berghem 11 maart 1699.

3.  Arian (Adrianus) Fransdr Hoefs, gedoopt Berghem 
25 februari 1680 (get: Jan Jansen Ven en Emerentiana 
Lamberti).

4.  Antonia Fransdr Hoefs, gedoopt Berghem 9 oktober 
1682 (get. Amert Willems van Geffen en Gertrudis 
Joannes Arts).

IIb.  Roelof Jansz Hoefs, geboren circa 1620, landbouwer, overle-
den Berghem 27 september 1680, trouwt (1) Margriet (Griet-
je) Fransen, overleden vóór 19 november 1654, dochter van 
Frans Cornelisz, trouwt (2) Enke (Anneke) Dirckxdr, overle-
den vóór 19 november 1654, dochter van Dirck Selen, trouwt 
(3) Maria Jansdr van Oirschot(h), overleden na 6 februari 1710.

 Op 19 mei 1660 verkoopt Roeloff Janse Hoeffs wonende 
tot Berghem aan Johan ab Angelis een jaarlijkse en erfelij-
ke chijns van tien gulden jaarlijkse uit schuur, erve, hoff en 
verdere aangelegen teulland onder de parochie van Berg-
hem, in de Oostersteegh naast erve Gerit Jan Colen ex uno 
en de gemene straat ex alio, strekkenden van de gemene 
straat tot op het erf van Jan Jansz Hoeffs.63

 Jan Roeloffs Hoeffs verkoopt 9 mei 1667 aan Roeloff Hoeffs, 
zijn vader, een huis en hof groot omtrent zestalf hond land 
onder de parochie van Macharen gelegen, aan de ene zijde 
Mattheus van Hemert, aan de andere zijde Lenaert Loeffven, 
strekkende met het ene eind aan ‘den Hencxt’ en met het 
andere eind aan de gemene straat. Met nog de bullick groot 
omtrent dertiendalff hond land ook onder de parochie van 
Macharen gelegen, aan de ene zijde Jan Janssen de Reuver, 
aan de andere zijde Gijsbert Seberts cum suis. Strekkende 
met het ene eind aan Bartel van Hemert, het andere eind aan 
de gemene straat.64

 Op 24 mei 1671 maakt de ziekelijke Roeloeff Janssen 
Hoeffs met zijn vrouw, Marieken Janssen van Oirschot een 
testament. De langstlevende houdt de helft van achtalf 
hond Broeckland gelegen in de ‘Vesselingh’ in de parochie 
van Macharen, in het graafschap van Megen, alsnog de 
helft van zesthalf hond land gelegen in hetzelfde kamp, 
met alsnog een akkertje teulland gelegen alhier en ter 
plaatse onder Berghem bekend als ‘de Cortestucken,’ ‘t 
Einde van Jan van Oirschots hof, alsnog een halve bunder 
heiland gelegen alhier tot Berghem, en nog een huis en hof 
land gelegen alhier tot Berghem in de Oirstersteeg, aan de 
ene zijde de erfgenamen van Jan Hoeffs, aan de andere zij-
de de gemenestraat door hun, testateuren gekocht en ge-
timmerd, alsnog omtrent 1,5 hond teulland gelegen alhier 
genaamd ‘de Vaelstrepen’ de ene zijde de erfenis Jen Rut-
ten, de andere zijde Rob Paulussen, zijnde de twee laatst-
genoemde percelen van Marieken Jans van Oir schoth 
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hergekomen. Roeloff heeft vijf voorkinderen bij wijlen 
Enneken Dircx, die delen in de voorgaande percelen ieder 
met een zilveren ducaat waardoor ze verder niets meer te 
pretenderen hebben.65 Roeloff Jan Hoeffs verkoopt 13 juni 
1673 drie hond en drievierendeel hond land gelegen onder 
de parochie van Macharen, graafschap van Megen, in een 
groter kamp, ‘d’Usselingh’, omrijdende de zelve met nog 
drie hond en drievierendeel land toebehorende Ceel Jan 
Seberts, item twee hond en drievierendeel hond land, ge-
legen in dit kamp zijnde de ene helft van zestalf hond land 
delende met Peter Jan Hoeffs, gelegen aan de ene zijde de 
erfgenamen Hendrick Gerit Coenen, aan de andere zijde 
Seel Jan Seberts cum alias, schietende van de tochtgraaf 
tot op ‘Auwots’. Roeloff verkoopt uit kracht van testament 
tussen hem en Enneken Dircx zijn wettelijke huisvrouw sa-
men opgericht, voornoemde landen aan Dirck Jansz.66

 Maria Jansen van Oirschot, weduwe van Roeloff Jansen 
Hoefts, verkoopt 9 februari 1707 volgens testament tus-
sen haar en haar man gemaakt voor schepenen van Berg-
hem op 24 mei 1671, huis en hof gelegen alhier tot Berghem 
in de Vissersteeg, met nog twee stukken land aan Jan zoon 
van Roeloff Janse Hoefts haar zoon.67 Deze akte wordt ge-
volgd door een schuldbekentenis van Jan zoon van Roeloff 
Jansen Hoes aan zijn moeder. Hij belooft haar levenslang te 
zullen onderhouden. Na haar dood zal hij de boedel met de 
andere kinderen verdelen.68

Uit het eerste huwelijk:
1.  Jan Roelofsz Hoes, volgt IIId.
Uit het tweede huwelijk (volgorde onbekend):
2.  Geertruij Roelofsdr Hoefs, geboren circa 1650, overle-

den Haren tussen 1 en 30 mei 1708, otrouwt/trouwt (1) 
Haren (r.-k.) 6/28 oktober 1685 Henrick Peetersz Boij-
en, brouwer en landbouwer, schepen land van Megen 
(1701, 1704, 1705), schepen Haren (1702, 1703), heem-
raad, overleden Haren 25 mei 1706, zoon van Peeter 
Henricksz Boijen69 en Aeltje Marcelisdr;70 trouwt (2) 
(huw. voorw. 8 december 1707) Jacop Smits, van Lithoij-
en. Aeltje Marcelisdr trouwt (2) Peter Willemsz Hoeffs 
(zie deel 2).

 Op 20 juni 1690 compareerde Aeltjen gewezen huis-
vrouw van zal. Peeter Henrick Boijen, geass. met Pee-
ter Willem Hoeffs haar tegenwoordige man en mom-
ber, en hebben gevest en getransporteerd aan Henrick 
zoon Peter Boijen en Gertruijdt Hooffs e.l. al haar ac-
tien, recht en pretenties die haar enigszins compete-
ren in de boedel van Peeter Henrick Boijen, maar door 
ook haarzelf en haar zoon zijn aangekocht.71

 Henrick Peeter Boijen en Geertruijdt Roeloffs Hoefs 
maken op 1 oktober 1693 een testament. Hij is gezond, 
zij ziek ‘te bedde’. Zij legateert aan Elisabeth Hoeffs 
haar halve zuster haar stoffen rok, item aan Grietjen 
huisvrouw van Gerrit Wouters, haar zuster, haar zwarte 
stoffen schort, item aan Grietjen dochter Jan Roeloffs 
Hoeffs haar nicht wonende tot Herpen al haar ‘werken-
daagse’ kleding met nog vier van haar hemden. Verder 

benoemen ze elkaar tot wederzijds erfgenaam. Gepas-
seerd ten woonhuize te Haren.72 Henrick Peter Boijen, 
verklaart 12 mei 1706 dat het testament van hem en 
Gertruijdt Rooloffs Hoeffs is nog steeds van kracht is. 
Er moet wel iets veranderd. Na zijn dood en die van zijn 
vrouw moet de erfenis vervallen op zijn vrienden (lees 
familie). Hierna volgt een opsomming van al zijn neven 
en nichten zowel van vaders als moeders kant.73

 Jacop Smits wonende Lithoijen en Gertruijdt Roeloffs 
Hoeffs, wonende tot Haren, maken op 8 december 1707 
huwelijkse voorwaarden.74 Erfgenamen van Henrick 
Peetersz Boeijen cederen 7 februari 1708 aan Jacop 
Smidts en aan Gertruij Hooffs zijn wettige huisvrouw 
alle goederen die zij zouden erven volgens testament 
van hun neef Henrick Peeter Boeijen.75

 Na overlijden van ‘Gertruijt Hooffs’ is tussen haar vrien-
den en Jacop Smits, haar gewezen wettige man, enige 
onenigheid ontstaan. Hierover worden afspraken vast-
gelegd op 30 mei 1708.76 Vervolgens komen alle erfgena-
men 12 november 1708 bij elkaar en verkopen tien stuk-
ken land ‘onder de parochie van Haren’ aan verschillende 
personen. Van elk stuk land is een aparte akte en geeft 
een goed overzicht van de bezittingen.77 Deze erfgena-
men zijn: Willem en Jan Hoes, gebroeders, voor zich zelf 
en als bloedomen en curators over al de onmondige kin-
deren van hun broers en zusters, in het generaal van uit 
kracht daarover verleend octrooi van de heer Drossaard 
van dit Graafschap van Megen op 5 juni 1708, vertoont 
alhier aan de schepenen hierna genoemd, diezelfde 
Willem en Jan zich bij dezen sterk makende voor Dirck 
Blanckers als man en momber van Mechtelt Hoes, Jan 
de Scheper als man en momber van Elisabeth Hoes, 
Margriet Hoes geassisteerd met Jan Gerits Wouters 
haar zoon, Maria Hoes als tochterse en haar kinderen 
voor het erfrecht, gelijk ook die voors. bloedomen en cu-
rators voor het erfrecht van de onmondige kinderen van 
de jonge Jan Hoes, Adriaen van den Haeghen als procu-
ratie hebbende van Dirck Hoes vertone als gepasseerd 
voor notaris Jacob van Stoffe, en zekere getuigen binnen 
de stad Leiden 18 september 1708, en hebben insgelijks 
last en procuratie van Matheus Monts man en momber 
van Ida Hoes en Elisabeth Hoes jongedochter uitwijzens 
last en procuratie als hem gegeven, gepasseerd voor no-
taris Jacop Vinck en getuigen binnen de stad Rotterdam, 
13 oktober 1708, allen hele en halve broeders en zusters 
van Gertruijt Hoes, testamentaire erfgenamen ter toch-
te, en hun kinderen ten erfrecht.

 Op 18 oktober 1718 komen de dan nog levende erfge-
namen nog eens bij elkaar en transporteren aan Jacob 
van Wiensen, huis en hof, met brouwerij met al haar op 
dependentie gelegen onder de parochie van Haren, als-
nog een halve morgen land ook onder Haren, genaamd 
Lijs Nuestenhof, met last van chijns op deze twee per-
celen staande volgens chijnsboek van Haren78. De nu 
genoemde erfgenamen zijn: Jan Hoefs voor zich zelf, 
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zich mede fort en sterk makende voor Willem Hoefs 
zijn broeder, en zich mede fort en sterk makende als 
bloedoom en momber over al de onmondige kinderen 
van hun hele en halve zusters, in ’t generaal, en broe-
ders ingevolge octrooi van de heer Drossaard van het 
graafschap Megen daarover verleend op 5 juni 1708, 
aan schepenen in origineel getoond, dezelven zich fort 
en sterk makende voor Mechtelt Hoefs huisvrouw van 
Dirck Blanckers, voor Magriet Hoefs, mede uit kracht 
van procuratie van Mateus Monts man en momber van 
Ida Hoefs en Elisabeth Hoefs gepasseerd binnen Rot-
terdam voor notaris Jacob Vinck en zekere getuigen op 
13 oktober 1708, beide vertoond, alsnog voor Jan Hoefs 
den jongen alsnog uit last en procuratie hebbende van 
Dirck Hoefs gepasseerd binnen Leiden voor notaris Ja-
cob van de Stoffe op 18 september 1708, Maria Hoefs 
laatst weduwe Hendrick Lemmers geass. met Heijme-
rick Hendrickx voor haar zelf, Jan de Scheeper als man 
en momber van Elisabeth Hoefs uit kracht van gepas-
seerde en geconsenteerde volmacht aan het gericht 
alhier binnen Druten op de 20e april 1717.

3.  Jan Roelofsz Hoefs, volgt IIIe.
4.  Margriet (Grietje) Roelofsdr Hoefs, overleden na 1707, 

trouwt Gerrit Woutersz.
 Heeft een zoon Jan die zijn moeder assisteert in 1708.
5.  Dirck (Theodorus) Roelofsz Hoefs, volgt IIIf.
6.  Elisabeth Roelofsdr Hoefs, geboren circa 1659, ot-

rouwt (1) Afferden 13 februari 1681 Derrick Jansz, jm van 
Druten, overleden vóór 1695, trouwt (2) 12 januari 1695 
Jan Jansz.

Uit het derde huwelijk (volgorde onbekend):
7.  Jenneken Roelofsdr Hoe(f)s, geboren circa 1660, ‘van 

Berghem’, overleden na 4 mei 1724, otrouwt/trouwt 
Wijchen 15/24 mei 1681 Jan Petersz Michielen, overle-
den tussen 28 februari 1723 en 7 april 1723.

 (Zie deel 2)
8.  Willem Roelofsz Hoefs, geboren circa 1662, overle-

den Winssen 23 maart 1726, vermoedelijk landbouwer, 
trouwt Ewijk (r.-k.) 31 januari 1683 Jenneke Bolck(x), jd 
van Winssen, overleden vóór 1726, dochter van Hermen 
Bolck en Metjen Beijers.

 Hieruit nageslacht.
9.  jonge Jan Roelofsz Hoefs, geboren circa 1665, accijn-

smeester, overleden Winssen voor 24 augustus 1705, 
trouwt Ewijk 12 februari 1688 Catharina Peetersdr, jd 
van Ewijk. Hieruit nageslacht.

10.  Mechel Roelofsdr Hoefs, geboren circa 1670, otrouwt/
trouwt Winssen/Ewijk 31 maart /15 april 1694 Derk 
Blankers, jongeman van Cranenburg.

11.  Maria Allegonda Roelofsdr Hoefs, geboren circa 1670, 
trouwt Megen 3 juli 1696 Jacobus Jansz van Langel, jm 
van Megen.

12.  Ida Roelofsdr Hoefs, geboren circa 1670, overleden/
begraven Rotterdam 3/6 juli 1747 (‘met agterlating van 
twee minderjarige erfgenamen en drie meerderjarige 

kinderen, Roozant bij Spinhuijs’), trouwt Macharen 27 
januari 1693 Mattheus Monts, afkomstig van Ecksel,79 
begraven Rotterdam 18 november 1720 (nalatende vijf 
minderjarige kinderen en één meerderjarig kind, Kip-
straat bij de Kortebaanstraat).

 Mattheus Mons en Ida Hoes e.l. wonende op de Meent 
binnen deze stad maken op 2 februari 1704 een  mutueel 
testament. Seclusie weeskamer, verder worden geen 
namen genoemd.80

 Matheus Mons als man en momber van IJda Roelofs 
Hoes en Elisabeth Roelofs Hoes de voornoemde IJda’s 
zuster, geven 13 oktober 1708 volmacht aan Adriaen 
van der Hagen om zodanige gronden van erven en ef-
fecten binnen het dorp Haren in het graafschap Mee-
gen te verkopen, die zij geërfd hebben van hun zuster 
Geertruijt Roelofs Hoes.81

 Ida Hoes wordt op 6 februari 1721 volgens testament 
van wijlen Mattheus Mons haar overleden man, ge-
passeerd voor Jacobus Vinck op 2 februari 1704, tot 
voogdes over hun gezamenlijke kinderen benoemd.82

 Steven Holtus en Marcelus van der Horst worden 

6. ONA Rotterdam inv. nr. 1771, akte 15

7. ONA Rotterdam inv. nr. 1773
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6 augustus 1747 volgens testament van wijlen Ida 
Hoest weduwe van Mattheus Mons van 13 maart 1734 
voor Jacobus de Roij gesteld tot executeurs over 
de nagelaten boedel van Ida.83 De inventaris van de 
boedel en goederen van Ida Hoest weduwe van Mat-
theus Mons gewoond hebbende op een kamer op ’t 
Roode Zant binnen Rotterdam en aldaar overleden 3 
juli 1747 wordt 15 augustus 1747 opgesteld door haar 
meerderjarige ongehuwde dochter Anna Maria Mons. 
Zij krijgt voor tien jaar en vier maanden onderhoud en 
kostgeld (3 maart 1737 tot 3 juli 1747) ten minste 50 
gulden per jaar, komt op 516 gulden, 13 stuivers en vijf 
en een derde penning.84

 Op 11 september 1747 compareerde Jan van der Sprongh 
getrouwd met Elisabeth Mons. Zij verlenen procuratie 
aan Steven Holtes, mr. Broodbakker, en Marcelis van 
der Horst, mr. Kleermaker, volgens testament van Ida 
Hoest, in haar leven weduwe van Mattheus Mons in 
dato 13 maart 1734 voor Jacobus Roij notaris alhier en 
door haar op 3 juli 1747 met de dood bekrachtigd. Zij zijn 
aangesteld tot executeurs van dit testament als voog-
den over de minderjarige Ida Mons en Mattheus Mons 
beiden nagelaten minderjarige kinderen van Roeland 
Mons. Ida Hoes had drie dochters: Elisabeth, Anna Ma-
ria en Ida Mons en drie zonen Laurents, Roeland en Jan 
Mons.85 

 Zij zullen direct na hun huwelijk naar Rotterdam zijn ge-
trokken, waar tien kinderen gedoopt werden (r.-k.): 
1.  Laurentius, gedoopt 20 juli 1693 (get. Piter Mat-

thaeusze Tielen en Getruid Boejen). 
2.  Anna Marie, gedoopt 20 oktober 1695 (get. Jan Rut-

ten, Maria Hoes).
3.  Joanna Maria, gedoopt 13 oktober 1697 (get. Aegid-

ius Mons, Elisabeth Hous). 
4.  Anna Maria, gedoopt 16 augustus 1699 (get. Elisa-

beth Hous). 
5.  Roelandus, gedoopt 10 november 1701 (get. Joost 

Mons, Elisabeth Hoes). 
6.  Joannes, gedoopt 27 februari 1704 (get. Gillis Mons, 

Maria Hoes). 
7.  Elisabeth, gedoopt 22 maart 1706 (get. Jacob van 

Langel en Maria Hous), begraven Rotterdam12 mei 
1706 (Meent, St.Janskerkhof).

8.  Elisabeth, gedoopt 29 juli 1707 (get. Antonius Hoes 
en Joanna Gortenbosch).

9.  Anna Maria, gedoopt 22 juni 1709 (get. Egidius 
Mons, Maria Mons).

10.  Ida, gedoopt 30 oktober 1711 (get. Jannetje Hoeffs).
13.  Elisabeth Hoefs, woont 1708/1709 als jongedoch-

ter te Rotterdam.

IIId. Jan Roelofsz Hoefs, geboren circa 1640, overleden vóór 20 
juni 1674, trouwt Lijsbeth Willemsdochter.

 Jan zoon van Roeloff Jansz Hoefts wonende tot Berghem, 
verkoopt 4 mei 1664 aan de heer Pieter Schuijl van Walsem, 

als rentmeester van de geestelijke goederen van ’s Herto-
genbosch, een jaarlijkse en erfelijkse rente van tien caro-
lus gulden van en uit een stuk akkerland groot omtrent ze-
ven hond, gelegen onder Berghem ter plaatse bekend als 
de ‘Halve Mergen’, tussen erven van de kinderen van Frans 
Cornelissen ex uno, en ex alio Willem Gerit Jochemsz, 
strekkende met beide einden op de gemene straat, item 
van en uit een kamp weiland groot omtrent 5,5 hond en 
gelegen onder Berghem ter plaatse bekend als de ‘Groo-
te Geer’ tussen erve Jan Janssen Hoefts ex uno en ex alio 
Lambert Hendrijcx Ariens, strekkende met het ene eind op 
‘d’Osscher gemeenten’ ex alio op ‘Weltencampe’. In de kant-
lijn staat dat Dirck Jansen betaald heeft 25 juni 1681.86

 Op 9 februari 1666 sluiten Jan Roeloffs Hoeffs en Jacob van 
Grinsven een akkoord. Zij hadden onenigheid over achthalf 
hond land die Jacob van Jan had gekocht, en willen verdere 
processen voorkomen. Ze behouden ieder de helft.87 Een 
maand later, op 8 maart 1666 verkoopt Jan aan Jacob drie 
hond en drievierendeel hond land gelegen onder de paro-
chie van Macharen in de ‘Grote Oistelingen’.88 In de akte die 
erna komt, wordt een stuk land beleend in de Grote Oiste-
lingen met belending Roeloff Jan Hoeffs (20 maart 1666).

 Op 7 juni 1667, verkoopt Jan Roeloffs Hoeffs een huis (be-
lendend aan het huis dat hij een maand tevoren aan zijn va-
der verkocht) aan Jacob Janssen met nog enige stukjes land. 
Verplichtingen vijf stuivers voor de kerk, en onderhoud van 
de derdalff wei Maasdijk, ‘doch volgens cedulle tegen Gerit 
Valcken, Jan Jansz de Reuver boven en de erfgenamen Jan 
de Reuver beneden’.89 Diezelfde dag verkoopt Jacob Jansz 
aan Jan Roeloffs Hoeffs een huis en hof onder de parochie 
van Macharen groot twee hond land, de ene zijde ‘de Ber-
cke’, ‘omrijdende met de H. Geest, met meer andere zijde 
Jacob Willems’, strekkende met het ene eind aan Gerit van 
Houthem, het andere eind aan de gemene straat.

 Reuver Janssen als momber van de onmondige kinde-
ren van Jan Reuvers, en zich fort en sterk makende voor 
zijn mede momber Bernaert Jansz heeft 20 juni 1674 ge-
transporteerd aan Lijsbeth Willems weduwe Jan Roeloffs 
Hoeffs een hof land onder de parochie van Macharen ge-
legen waar hij op woont, aan de ene zijde Reuver Janssen, 
de andere zijde Jacob Wouters met meer anderen, aan het 
ene eind mr. Handrick Bijdijcx, het ander eind de gemene 
straat.90

Uit dit huwelijk:
1.  Grietje Jansdr Hoefs, woont Herpen (1693), otrouwt 

Megen 5 juni 1682 Jan Jansz.

IIIe. Jan Roelofsz Hoefs, landbouwer, schepen (1711-1721) en 
armmeester (1711) te Berghem, overleden Berghem 23 
februari 1741, trouwt (1) Berghem 25 januari 1688 Grietje 
(Margaretha) Jan Lambersdr, overleden Berghem 3 no-
vember 1696, wed. van Marcellis Joannes Ceelen, trouwt 
(2) Berghem 9 februari 1698 Gertrudis Petersdr de Haen 
alias van Erp, overleden Berghem 16 januari 1730, dochter 
van Peter Jansen van Erp en Claesken Jan Peters. 
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Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Berghem:
1.  Marcellus Jansz Hoefs, gedoopt 30 oktober 1688.
2.  Rudolphus Jansz Hoefs, gedoopt 4 juli 1691, brouwer te 

Berghem.
Uit het tweede huwelijk:
3.  Gerardus Jansz Hoefs, gedoopt Berghem 16 januari 

1699.
Deze drie zoons hebben allen nageslacht.

IIIf.  Theodorus (Dirk) Roelofsz Hoefs, geboren Berghem circa 
1650, wonende Leiden St.Jacobsgraft (1673), Vliet (1692), 
geen overlijden te Leiden gevonden (mogelijk is hij de Dirk 
Hoefs die op 23 oktober 1728 te Berghem overlijdt), otrouwt/
trouwt (1) Leiden (r.-k. Hoogduitse Kerk) 5/22 mei 1673 Arij-
aentje Theunisdr van Diest, jd van Nijmegen (aldaar geen 
doop gevonden), wonende Heeresteegh (hij geass. met Da-
niel Arentsz zijn bekende op de Oude Vest in de Fockesteeg, 
zij met Jannetge Pieters haar meuij in St. Janshoff op de 
Haarlemstraat), overleden Leiden vóór 1692, trouwt (2) Lei-
den 27 juli 1692 Maria Slingerlant, (hij geass. met Gerrit Vinck 
zijn neef in de Wielmakersteeg, zij met Catharina Slingerlant 
haar zuster in de Diefsteeg en Aeltge Stellingwerf haar be-
kende op de Rijn), begraven Leiden (aangetekend) 4 april 1716 
(begraven Oegstgeest, wonende Delftse Vliet).

 Maria otrouwt/trouwt (1) Leiden/Leidschendam 8/25 ja-
nuari 1671 Johannes Visser.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Rolandus (Roelof) Hoes, gedoopt Leiden 1 november 

1675 (adres Kuipersteeg 25 augustus 1681) (get. Wil-
helmus Roelofs en Joanna Pieters), vermoedelijk jong 
overleden.

2.  Anthonij Hoes, geboren Leiden circa 1677/1678, stoel-
draaier, wonende Delftse Vliet (1700, 1713), otrouwt/
trouwt (1) Leiden 4/19 juni 1700 Johanna Gottenbos, van 
Leiden, wonende Diefsteeg, dochter van Jan Harmsz 
Gottenbosch en Maertje Jacobs van Roon, otrouwt/
trouwt (2) Leiden 28-4/13 mei 1713 Catharina Slinger-
land, van Leiden, wonende Heeresteeg.

 Hieruit nageslacht.
3.  Johannes Hoes, volgt IVb.

IVb. Johannes Hoes, gedoopt Leiden 25 augustus 1681 (get. 
Wilhelmus Hoets en Gertrudis Hoets), jm. van Leiden, 
stoeldraaier, timmerman te Rotterdam, begraven aldaar 28 
januari 1732 (St. Janskerkhof; overledene liet na zes minder-
jarige kinderen en één meerderjarig kind; adres Slikvaart in 
’t midden), otrouwt / trouwt Rotterdam 29 mei / 13 juni 1706 
Maria Hogendorp, gedoopt Berkel 11 mei 1685, dochter van 
Cornelis Hogendorp en Joanne Marie Uijtdewaert.

 Johan Hoes en Maria Hoogendorp, echtelieden, wonende 
ter zijde de Groote Kerk, maken op 28 februari 1707 een 
mutueel testament.91 Op 22 april 1712 maken ze een nieuw 
testament. Hij is timmerman op de hoek van de Nauwe 
Kerkstraat. Er wordt verwezen naar versterfrecht binnen 
de stad Leiden.92 Katarina van Hoven laatst weduwe Ewout 

de Lange wonende thans te Berkel maakt 7 september 1743 
een testament. Zij was eerst weduwe van N. Hogendorp. Er 
is een uitgebreide nalatenschap waarvan Elisabeth Hoes 
(dochter van haar, testatrices, nicht Maria Hoogendorp) 
alle inboedel en huisraad krijgt. 

 Universele erfgenamen: voornoemde Elizabeth Hoes, bij 
haar vooroverlijden haar neven Kornelis Hoes, Dirk Hoes, 
Jeronimus Hoes, Pieter Hoes en Adrianus Hoes en de kin-
deren van haar overleden nicht Adriana Hoes.93

Uit dit huwelijk, gedoopt te Rotterdam (r.-k.):
1.  Adriana Hoes, gedoopt 8 januari 1707 (get. Theodorus 

Hoes, Maria Hoes), wonende Oude langedijk (1725), be-
graven Delft (OK) 18 januari 1739, otrouwt/trouwt Delft 
28-4/13 mei 1725 Jan (Joannes Christophorus) Stroosnij-
der, gedoopt Delft 7 november 1706, begraven aldaar 
(OK) 19 mei 1756, zoon van Henricus Stroosnijder en Cor-
nelis Thijsse de Roet.

 Hij hertrouwt Delft 6 december 1739 Neeltje van Veen.
2.  Cornelius Joannes Hoes, gedoopt 26 december 1708 

(get. Adrianus Hogendorp, Anna Maria Hogendorp, mr. 
Timmerman), begraven Cool 1 februari 1743 (Cornelis 
Huijs, 33 jaar, op de Binnewegt onder Cool, geen kin-
deren), otrouwt/trouwt Rotterdam 23 september / 9 
oktober 1735 (ieder 3 gld.) Hendrina Vermeulen.

 Zij trouwt (2) Rotterdam 6 augustus 1747 Hendrik 
Spoor, weduwnaar van Rheinberg, begraven Cool 2 juni 
1760 (52 jaar geen kinderen).

3.  Adrianus Hoes, gedoopt 28 juni 1712 (get. Catharina van 
Kempe loco Francisca Uijtdewaert), begraven Rotter-
dam 9 november 1712 (Zuiderkerkhof; op ’t Amster-
damse Veer op de hoek van de Kipstraat).

4.  Heronimus Hoes, gedoopt 29 november 1713 (get. Ca-
tharina Uijtewaert), begraven Rotterdam 6 oktober 
1755 , woonde Kalverstraat in het midden), trouwt (1) 
Berkel en Rodenrijs 5 en 8 april 1736 (otrouwt Rot-
terdam 6 april) Helena Ariens van der Zijde, j.d. van 
Hillegersberg en Rotteban, wonende Berkel, gedoopt 
Berkel (r.-k.) 10 augustus 1712, dochter van Arij Sijmes-
se van der Zijde (Sijde) en Trijntje Crijne van der Helm, 
begraven Rotterdam 28 november 1741 (woonde Delft-
sevaart bij de Doelen), otrouwt/trouwt (2) Rotterdam 
2/17 januari 1745 Margareta van Gelder, wed. van Hen-
drik Stant van ’s Gravenhage, begraven Rotterdam 22 
februari 1755 (woonde Kalverstraat).

 Uit dit huwelijk:
 Behalve drie begraven kraamkinderen zijn er geen kin-

deren gevonden.
5.  Theodorus Hoes, gedoopt 19 mei 1716 (get. Jacobus van 

Oosterom loco Theodorus Uijterwaart, Catharina van 
Hoogendorp loco Francisca Uijterwaart), poorter te 
Gouda afkomstig van Woerden (23 januari 1748), begra-
ven Gouda 24 mei 1792, trouwt Gouda 18 februari 1748 
Anna van Claeveren, wed. van Emmanuel van Slinger-
landt, begraven Gouda 28 maart 1777.

 Hieruit nageslacht.
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Afkortingen
BHIC Brabants Historisch Informatie Centrum
GA  Gelders Archief
GAH  Gemeentearchief ’s Hertogenbosch
ORA  Oud Rechterlijk Archief
ONA  Oud Notarieel Archief 
SAR  Stadsarchief Rotterdam

Noten
1.  Gegevens van de genealogie Hoefs zijn ook te vinden op internet: www.wim-

hoes.nl. Secundaire gegevens worden hier niet genoemd.
2.  GA, ORA Rijk van Nijmegen, inv.nr. 100, nr. 5.
3.  BHIC, ORA Land van Megen, inv.nr. 117, pag. 12.
4.  GAH, ORA ‘s Hertogenbosch , inv.nr. 1630, fol. 204v.
5.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr.16, pag. 38, 31 januari 1675.
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11.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 15, pag. 76, 5 juli 1659.
12.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 13, nr. 23, 19 februari 1619.
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14.  BHIC, ORA Land van Megen, inv.nr. 105, pag. 163.
15.  BHIC, ORA Land van Megen, inv.nr. 106, pag. 120.
16.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 15, pag. 9.
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20.  BHIC, ORA Land van Megen, inv.nr.109, pag. 209.
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33.  GA, ORA Batenburg, inv.nr. 16, pag. 46, 29 juni 1674.
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40.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 51, p.55, 19-4, 4 mei en 18 mei 1720, BHIC ORA 

Berghem, inv.nr.32, pag. 89, 22 mei 1720, pag. 90 t/m 97, 22 mei 1720.
41.  BHIC, ORA Land van Megen.
42  (= 41). BHIC, ORA Land van Megen.
43.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 18, fol. 15v en 16.
44.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 17, fol. 219.

45.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 19, pag. 37.
46.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 19, pag. 42.
47.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 26.
48.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 23, pag. 88.
49.  BHIC, ORA Land van Megen, inv.nr. 117, pag. 151.
50.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 50, pag. 66.
51.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 17, pag. 141.
52.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 23, pag. 12.
53.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 29, pag. 59.
54.  GA, ORA Batenburg, inv.nr. 17, fol. 101v.
55.  Volgens de genealogie van 1985 is Geertruij ook nog met een Arnoldus 

Adriaens getrouwd geweest. Dit huwelijk is door mij niet aangetroffen en lijkt 
mij onwaarschijnlijk aangezien haar eerste man in 1688 overleed en ze is 1689 
al met Jan Aerdts Strick is hertrouwd.

56.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 21, pag. 119.
57.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 17, fol. 238.
58.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 28, pag.. 67.
59.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 17, pag. 18.
60.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 17, pag. 167.
61.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 17, pag. 241.
62.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 25, pag. 171.
63.  Volgens genealogie Hoefs is hij 2 x gehuwd. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat 

dit de juiste persoon is. Joannes is geboren 1674. Het eerste huwelijk is circa 
1723. Uit beide huwelijken worden kinderen te Veghel gedoopt van 1724 tot 1746 
onder de naam Roefs.

64.  GAH, ORA ‘s Hertogenbosch, inv.nr. 1615, fol. 273v.
65.  BHIC, ORA Land van Megen, inv.nr. 112, pag. 35.
66.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 16, pag. 23.
67.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 16, pag. 33.
68.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 22, pag. 315.
69.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 22, pag. 316.
70.  Zoon van Handrick Jansz Boijen.
71.  Gehuwd Haren 27 februari 1656, 29-2 akte van dispensatie (dochter van Marce-

lis Janssen van de Camp en Heijken). Zij trouwt (2) Peter Willemsz Hoeffs (zie 
deel 2I).

72.  BHIC, ORA Land van Megen, inv.nr. 114, pag. 184.
73.  BHIC, ORA Land van Megen, inv.nr. 115, pag. 40.
74.  BHIC, ORA Land van Megen, inv.nr. 116, pag. 242.
75.  BHIC, ORA Land van Megen, inv.nr. 116, pag. 262.
76.  BHIC, ORA Land van Megen, inv.nr. 117, pag. 7.
77.  BHIC, ORA Land van Megen, inv.nr. 117, pag. 22.
78.  BHIC, ORA Land van Megen, inv.nr. 117, pag. 29-36.
79.  BHIC, ORA Land van Megen, inv.nr. 118, pag. 204.
80.  Waarschijnlijk Eksel in Belgisch Limburg, ongeveer 30 km ten zuiden van 

Eindhoven.
81.  SAR, ONA 1771, akte 15.
82.  SAR, ONA 1773, fol. 176.
83.  SAR, WK 559, fol. 311.
84.  SAR, WK 564, fol. 323.
85.  SAR, ONA 2775/839.
86.  SAR, ONA 2775, fol. 903.
87.  GAH, ORA ‘s Hertogenbosch , inv.nr. 1632, fol. 371v.
88.  BHIC, ORA Land van Megen, inv.nr. 112, pag. 10.
89.  BHIC, ORA Land van Megen, inv.nr. 112, pag. 13.
90.  BHIC, ORA Land van Megen, inv.nr. 112, pag. 37.
91.  BHIC, ORA Land van Megen, inv.nr. 112, pag. 156.
92.  SAR, ONA 1773, pag. 29.
93.  SAR, ONA 1174, fol. 459.

6.  Petrus Hoes, gedoopt 20 augustus 1718 (get. Catharina 
van Krimpen loco Elisabeth Uijterwaert), overleden / 
begraven Cool / Rotterdam 25 / 29 oktober 1791 (Grote 
kerk; overledene liet na twee meerderjarige kinderen; 
woonde Coolcingel bij Turfloots Sch. Poort), otrouwt / 
trouwt (1) 18 juni / 7 juli 1738 Anna Muskijn, j.d. wonen-
de Rotterdam (mogelijk geboren Antwerpen), begra-
ven Rotterdam 15 januari 1739 (Nieuwe kerk; woonde 
Princestraet b. Penningbrug), otrouwt (2) Overschie 3 

december 1740 (otrouwt / trouwt Rotterdam 3 / 19 de-
cember 1740) Johanna van Schagen, j.d. van Overschie, 
gedoopt Rotterdam 5 mei 1721.

 Hieruit nageslacht.
7.  Adrianus Hoes, gedoopt 1 januari 1723 (get. Cornelis 

Wellijn, Lena).
8.  Isabella Joanna Hoes, gedoopt 17 november 1725 (get. 

Sebastiaen Heck, Isabella Cathrina Scrijnmaecker).  <<
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HANS NAGTEGAAL EN HENK MORIEN 

Jan van der Does (1545-1604) en zijn gezin

De auteurs van dit artikel werken al een paar jaar aan het project Hollandse biogra-
fieën. Het project houdt in het maken van biografieën van personen die zijn gepor-
tretteerd. Van veel portretten in musea zijn alleen de schilder en de geportretteerde 
bekend; verdere informatie ontbreekt. Vijf musea in Zuid-Holland doen mee met 
dit project. Inmiddels zijn ruim 1100 biografieën gemaakt. Het afgebeelde schilde-
rij is één van de honderden die werden beschreven. Aan de afgebeelde personen 
zijn vaak interessante verhalen verbonden. Verhalen die zeker de moeite waard zijn 
eens door een breder publiek te worden gelezen; vandaar deze publicatie.

1. Groepsportret van Jan van der Does en zijn gezin, door Roeloff Willemsz van Culemborg, vervaardigd tussen 1590 en 1592, paneel, 98 x 183 cm. Van links 
naar rechts staan afgebeeld: Jacob (Jacobus), Georg (Georgius), Jan (Janus) van der Does (Dousa) sr., Jan (Janus) jr., Werner (Warnerus), Stefan (Stepha-
nus), Dirk (Didericus), Frans (Franciscus), Anna, Elisabeth van Zuylen en Johanna (Collectie: Museum De Lakenhal, Leiden).
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Het groepsportret van Jan van der Does en zijn gezin geeft een 
beeld van een vooraanstaande Hollandse familie aan het einde 
van de zestiende eeuw. Jan van der Does - meestal Janus Dousa 
genoemd - was een van de belangrijkste hoofdrolspelers tijdens 
het beleg van Leiden in 1574. Uit zijn huwelijk met Elisabeth van 
Zuylen kreeg hij twaalf kinderen van welke er ten tijde van de 
vervaardiging van het schilderij nog negen in leven waren. Zij 
kregen goede opleidingen, gingen de wereld verkennen en niets 
zou hun een prachtige carrière in de weg staan. Maar slechts 
drie van hen hebben hun vijftigste levensjaar kunnen beleven.

Jan van der Does 

Jan van der Does (zich noemende Janus Douza a Noortwyck), 

heer van Noordwijk, Langeveld en Kattendijke, heer van Ber-
gesteyn (na het overlijden van zijn vader in 1550), geboren  
Noordwijk 5 december 1545, kreeg onderwijs te Lier (B), daar-
na te Delft, student te Leuven 1562, Douai 1563-1564 en Parijs 
1564-1566, hoogheemraad van Rijnland 1570, register-meester 
Staten van Holland 1572, eerste beschermheer van de Leidse 
Universiteit in 1575, bestuurder, curator van de Leidse Univer-
siteit en eerste universiteit bibliothecaris 1585, dijkgraaf van 
Rijnland, gedeputeerde bij de Staten-Generaal namens Hol-
land en de Ridderschap van Holland 1590-1592, raadsheer bij 
de Hoge Raad van Holland en Zeeland te Den Haag 1591-1604 
(vanaf 1601 niet meer actief), overleden ’s-Gravenhage 8 okto-
ber 1604, zoon van Johan, ridder, heer van Noordwijk, en diens 
tweede vrouw Anna van Nijenrode, vrouwe van Bergesteijn. 
Hij trouwde in Haarzuilens/kasteel De Haar 22 september 1566 
Elisabeth aan Zuylen van de Haer, geboren kasteel De Haer 13 
november 1545, overleden na 19 maart 1623, op het grafmonu-

ment van Jan van der Does wordt zij niet vermeld, dochter van 
Dirk, heer van de Haer en Zevender, ridder, schout van Utrecht, 
en Johanna Drakenborg, vrouwe van Drakenburg en Oudaen.

Jan behoorde tot de tiende generatie van het adellijke ge-
slacht Van der Does. Hij werd, na het vroege overlijden van zijn 
vader, streng katholiek opgevoed door zijn grootvader Frans 
van Nijenrode en na diens overlijden in 1560, door zijn oom 
Werner van der Does. De zorg voor zijn intellectuele vorming 
werd na het eerste elementaire onderwijs opgedragen aan de 
Delftse leraar en Latinist Henricus Junius. Op zijn zestiende 
jaar begon hij aan zijn grand tour, zijn peregrinatio Academica, 
de voor studenten toentertijd gebruikelijke studiereis langs 
meerdere universiteiten van Europa. Hij liet zich op 26 febru-
ari 1562 aan de Leuvense universiteit inschrijven. Het was de 
bedoeling zich te bekwamen in de rechtenstudie, maar van 
het begin ging zijn belangstelling veel meer uit naar Griekse 
en Latijnse literatuur. Zijn kennis van deze beide talen was zo 
groot dat hij met verbluffende vaardigheid Griekse gedichten 
overbracht in goed gestileerde Latijnse verzen. Hij publiceer-
de in 1669, toen hij nog in Noordwijk woonde, in Antwerpen zijn 
eerste bundel Latijnse gedichten.
Door de plunderingen van de watergeuzen langs de Hollandse 
kusten, werd hij gedwongen Noordwijk te verlaten en naar het 
veilige Leiden uit te wijken. In november 1572 sloot hij zich aan 
bij het Verbond der Edelen. In december 1572 was hij register-
meester bij de Staten van Holland. Hij nam toen deel aan het 
gezantschap van de Staten van Holland naar Engeland om hulp 
te vragen tegen de Spaanse overheerser. Tijdens het beleg 
van Leiden was hij bevelhebber van een ongeveer tachtig man 
tellend vendel ‘vrijbuiters’, waarmee hij talrijke uitvallen heeft 

2. Jan van der Does 2, 4 3. Elisabeth van Zuylen 14
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ondernomen. Hij was als hoofd van de stedelijke krijgsmacht 
betrokken bij de belegering van 1574 en als mede-gouverneur 
en commissaris van Oranje beleefde hij het roemrijke ont-
zet. Daarna kreeg hij als superintendent de leiding over de 
militaire zaken tot 1576. Als beloning werd hem door de Sta-
ten-Generaal een gouden penning geschonken, en instand-
houding van zijn vendel en uitbreiding van zijn heerlijkheid 
toegestaan. Bovendien was hij humanist, historicus, en een 
zowel in Nederland als in Europa zeer gewaardeerde dichter 
en filoloog. 

Jan testeerde op 6 oktober 1604. Zijn vrouw kreeg het vrucht-
gebruik over alle goederen, erfgenamen waren de vier overge-
bleven kinderen: Steven, Anna, Frans en Dirk. Zijn grafmonu-
ment staat in de hervormde kerk in Noordwijk, in Leiden staat 
een gedenkmonument van de Opstand, waarop hij is afge-
beeld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Uit het huwelijkscontract bleek dat Jan veel land bezat: onder 
andere vijftien morgen weiland gelegen in het kerspel van Ab-
coude, veertig morgen land in Kamerik, venen in Gelderland en 
Rhenen waar processen over liepen, grond in Zeeland en ver-
schillende kleinere stukken grond waar hij inkomsten uit ver-
kreeg. Zijn grondbezit was voor de Staten van Holland reden 
om op 6 februari 1578 een resolutie aan te nemen waarbij zij 
verklaarden dat Van der Does voortaan geen jurisdictie meer 
mocht uitoefenen als ‘halshere’ van Noordwijk behalve daar 
waar hij de ambachtsheerlijkheid had, en dat de andere dorpen 
en plaatsen onder het baljuwschap van Noordwijk voortaan 
onder dat van Rijnland zouden ressorteren. 13

Uit dit huwelijk:
1.  Jan (Joannes, Janus) Jansz van der Does (Dousa) jr., gebo-

ren Noordwijk 16 januari 1571, ingeschreven als student te 

Leiden 15 maart 1583, verving zijn vader als bibliothecaris 
op de Universiteit van Leiden 1591-1593, bibliothecaris al-
daar 1593-1596, gouverneur van Prins Frederik Hendrik, 
ging met zijn broers George en Steven naar Duitsland 
1594, ongehuwd, overleden ’s-Gravenhage 26 december 
1596. 1, 3, 7, 9, 15, 16, 17

2.  Anna Jansdr van der Does, geb. Leiden 30 april 1572, over-
leden Nienoord (= Nijenoord) 1626, trouwt ´s-Gravenhage 
25 juli 1600 (huwelijkscontract 28 mei 1600) met Casper 
van Ewsum (Eusum), heer van Nijenoord (Nienoord) en 
Vredewold, geboren Nienoord 1564, beleend met de heer-
lijkheid van Noordwijk 1627, krijgsheer, veroverde Delfzijl 
1591, nam deel aan de belegering van Steenwijk onder 
graaf Willem Lodewijk 1592, gouverneur van Drenthe, 
overleden 23 mei 1639, zoon van Wigbolt, ridder van het 
Heilige Graf 1549, en Geertruid van Willich (Wylich). 

 Caspar Van Ewsum verwierf roem als bevelhebber van 
Coevorden en weerstond ’de bedreigingen en beloften van 
de Spaanse stadhouder Verdugo’. Deze bood hem 100.000 
gulden en het overste luitenantschap als hij Coevorden 
zou overgeven. Hij antwoordde Verdugo dat ‘zijn eer en 
reputatie belangrijker waren dan geld en verrader van het 
vaderland genoemd te worden’. Prins Maurits ontzette 
Coevorden en Van Ewsum nam daarna deel aan het beleg 
van Groningen in 1594. Hij hield in 1600 als gouverneur met 
achthonderd man de opgerichte sterkte bij Groningen be-
zet, daarna was hij nog vier en twintig jaar gouverneur van 
Drenthe. 3, 8, 10, 18, 19, 20, 21

3.  Joris (George) Jansz van der Does (Dousa), geboren Lei-
den 5 maart 1574, ingeschreven als student te Leiden 14 
juni 1590, overleden Sao Tomé 1599. 

 Naar de gewoonte van die dagen maakte hij na afloop van 
zijn studie een reis. Hij ging in 1592 voor twee jaar naar 

4. Het schip Maritius van Hendrick Cornelis Vroom 1600, Rijksmuseum A’dam. Twee zonen van Jan van der Does, Joris en Werner, hebben het leven op zee gelaten.
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Polen, daarna ging hij in gezelschap van zijn broers Johan 
en Steven voor drie maanden naar Duitsland. In Heidel-
berg maakte hij kennis met verschillende geleerden, in 
het bijzonder met de geschiedkundige Marquard Freher, 
en met bibliothecaris Paulus Melissus. De eerste maak-
te hem bekend met het werk van George Codinus over 
de oudheden van Constantinopel. Dit werk werd door 
George van der Does vertaald en door Freher uitgegeven. 
Melissus stelde hem in de gelegenheid de rijke collectie 
Griekse en Romeinse handschriften uit de bibliotheek 
van Heidelberg te bestuderen. Hierdoor ontstond bij Ge-
org het verlangen het oude Griekenland met eigen ogen 
te aanschouwen en hij reisde mee met een gezelschap 
naar Constantinopel. Gedurende zeven maanden was hij 
aldaar de gast van de Engelse gezant Eduard Barton. Hij 
was wellicht nog langer gebleven, als hij niet in 1597 het 
doodsbericht van zijn oudste broer had ontvangen. Hij 
reisde terug door Moldavië, Polen, Pommeren, Holstein 
en Westfalen en kwam in het midden van mei 1598 bij zijn 
familie aan. Hij bleef hier bijna een jaar, maar toen zijn oom 
Pieter van der Does in 1599 als admiraal van de nieuw uit-
geruste vloot zou uitvaren, verzocht en verkreeg hij ver-
gunning deze tocht mee te maken. Hij keerde echter niet 
meer in het vaderland terug, omdat het klimaat van het 
eiland San Tomé hem noodlottig werd. Hij overleed daar 
in oktober 1599. 3, 8, 9, 16, 22

4.  N.N. (dochter), levenloos geboren 18 december 1574.

5.  Steven Jansz van der Does, heer van Noordwijk (beleend 
met de hoge heerlijkheid van Noordwijk 1605), heer van 
Wimmenum (beleend met een gerecht in Kennemerland 
genaamd Wimmenum in 1620), geboren 2 januari 1576, in-
geschreven als student te Leiden 15 juni 1590, raad in het 
Hof van Holland 1606-1621, overleden vóór 18 februari 
1622, trouwt Noordwijk 30 juni 1601 (huwelijkscontract 25 
juni) met Anna van Ewsum, overl. Utrecht 2 augustus 1617, 
dochter van Wigbold en Geertruid van Wylich, zuster van 
zijn zwager Casper. 

 Na zijn opleiding in Leiden maakte Steven in 1594 een reis 
door Duitsland met zijn broers Johan en George. Na de 
dood van zijn vader in 1604 werd Steven heer van Noord-
wijk en lid van de ridderschap van Holland. Namens dit 
college werd hij benoemd tot raad in het Hof van Holland, 
legde 1 mei 1606 de eed af en werd hij als zodanig in 1610 
met drie raadsheren uit de Hoge Raad gecommitteerd om 
godsdienstige geschillen in Alkmaar op te lossen. Hij werd 
beleend met de Geye Vriezenwerf in Heemskerk 1606. Tot 
1621 bekleedde hij het ambt van raadsheer in het Hof van 
Holland. 3, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25

6. Frans (Franciscus) Jansz van der Does, geboren Leiden 5 
maart 1577, ingeschreven als student te Leiden 15 febru-
ari 1591, kanunnik van de Sint Maartenskerk te Utrecht, 
trouwt Anna van Batenburg, overleden na 1648. Zij zijn in 
1622 te Noordwijk vermeld in het hoofdgeldregister van 
Rijnland met vier kinderen.

5. Uitvallen van de geuzen tijdens het beleg van Leiden, nagespeelde slag om Zouteveen. Eigen foto
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 Frans studeerde voornamelijk onder hoogleraar Henricus 
Bredius en later onder Justus Lipsius. Met deze laatste en 
met diens opvolger Josephus Scaliger raakte hij bijzon-
der bevriend. Na de voltooiing van zijn studie maakte hij 
een buitenlandse reis en bezocht hij Engeland en Frank-
rijk, voornamelijk om de talen machtig te worden, maar 
ook om zijn blik op de wereld te verruimen. Frans was een 
verdienstelijk dichter, zoals blijkt uit een treurzang over 
het vertrek van Justus Lipsius naar Leuven, geschreven in 
Parijs op 24 oktober 1598. In het vaderland teruggekeerd, 
vestigde hij zich eerst in Utrecht, denkelijk op of nabij de 
bezittingen van zijn moeder. In 1601 werd hij benoemd tot 
kanunnik van het kapittel van de Dom aldaar, in 1610 was hij 
bewaarder van het archief van De Haer. Later woonde hij in 
Noordwijk. Daar was hij ook gastheer van de bekende ge-
leerde Aernout van Buchell. Frans van der Does testeerde 
te Utrecht 11 december 1630 en overleed nog dezelfde dag. 
3, 8, 26, 27, 28

7.  Werner (Warner) Jansz van der Does, geboren Noordwijk 
13 augustus 1578, overleden op zee aan boord van de ‘Am-
sterdam’ 11 juni 1603.

 Werner voer als adelborst op het schip ‘Alckmaer’ van 
Heemskerck’s vloot, die op 23 april 1601 van Texel naar 
Oost-Indië vertrok. Hij was een van de 20 mannen die rond 
15 maart 1602 in gevangenschap raakten bij de koning van 
Demak (Midden-Java, ten oosten van Semarang). Uit zijn 
gevangenschap ontslagen voer Werner met admiraal van 
Neck op het schip ‘Amsterdam’ naar het vaderland terug. 
De vloot kwam 15 juli 1603 voor Rammekens, Werner was 11 
juni 1603 echter op zee gestorven. 5, 6, 29

8.  Johanna (Anna, Janna) Jandsr van der Does, geboren 16 au-
gustus 1579, overleden Den Haag 1601. 3, 8, 9

9.  Dirck (Diederik) Jansz van der Does, heer van Bergestein 
(beleend in 1606, in 1621 werd het vrij goed), heer van 
Woudenberg (beleend in 1642), geboren Utrecht in het 
huis van Valckenaer bij de Wittevrouwbrug 3 november 
1580, ingeschreven als student te Leiden 7 juni 1595, sche-
pen te Utrecht 1612-1615, houtvester van het Sticht 1615, 
daarna baljuw en schout te Rijnsburg, Boskoop etc. -1632, 
commies der Staten-Generaal, lid van de ridderschap van 
Utrecht 1642 en aangesteld tot buitengewoon raad in het 
hoog provinciaal gerechtshof 1642, overleden Utrecht 7 
juni 1663, begraven Utrecht St. Servaas, trouwt Utrecht 25 
februari 1612 Geertruyd van Reede van Nederhorst, gebo-
ren Utrecht circa 1585, overleden 4 februari 1684, begra-
ven St. Servaas, dochter van Gerard (Gerrit) van Reede van 
Saesveld, heer van Nederhorst, en Mechteld Peunis (van 
Diest). Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

 Na zijn studie in Leiden maakte Dirck een grote reis door 
Duitsland en Polen. Bij zijn terugkomst trad hij in militaire 
dienst. Hij zal dezelfde zijn die in 1607 de bekrachtiging 
van het eerste wapenbestand met Spanje naar (Fort) ‘Lillo’ 
overbracht en daarvoor van de aartsbisschop een gouden 
keten ontving. 3, 8, 9, 30, 31

10.  Josina van der Does, geboren Leiden 29 september 1582, 
jong overleden in Leiden. 

11.  Jacob Jansz van der Does, geb. Leiden 19 mei 1584, overle-
den op zee onder St. Helena. 3, 8, 9

12.  N.N. (jongen), geboren Leiden 14 januari 1586, overleden 
aldaar 19 januari 1586.  <<
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Portret

Fragmentgenealogie
I.  Alexander Francis, geboren 1768, koopman in Brits-Indie, 

overleden Goa 1827, trouwt Panjim Goa 1794 Anna Maria 
Josepha De Villafranca, overleden Alape op de Kust van 
Malabar in december 1799.

Uit dit huwelijk voorzover bekend en geboren te Alape:
1.  Elias Francis, geboren januari 1796, verder niets be-

kend.
2.  Emanuel Francis, geboren 7 maart 1798, volgt II.

II.  Emanuel Francis, geboren Alape bij Cochin op de kust 
van Malabar in Brits Indie 7 maart 1798, overleden Delft 3 
september 1880, hij vervulde tientallen functies voor de 
regering in Nederlandsch Indie en was president van de 
Javasche Bank en Ridder in de Orde van de Nederlandsche 
Leeuw, trouwt Padang NOI 20 oktober 1833 Catharine Elisa 
In ‘t Veld, geboren Padang NOI 5 december 1806, overleden 
Delft 13 februari 1883, zij was het zesde kind van Theunis In 
‘t Veld en Anna Francina Carter (ook Karels genoemd).

Emanuel Francis

Uit dit huwelijk werden twaalf kinderen geboren:
1.  onbekend.
2.  Emanuel Alexander In ‘t Veld Francis, geboren Padang  

28 september 1835.
3.  Anna Josepha Francis, geboren Padang 12 augustus 

1836, overleden ‘s Gravenhage 6 januari 1893, huwt 
Batavia 12 april 1854 Frederik Arnold Bik, geboren 
Batavia 29 oktober 1826, overleden Delft 7 oktober 
1873, koopman en landeigenaar op Java.

4.  Joan Cornelis Francis, geboren Padang  17 november 
1837, overleden Batavia 16 maart 1838.

5.  Jacob Frederik Francis, geboren Rembang 22 januari 
1839, overleden Rembang 17 april 1839.

6.  Catharina Christiana Francis, geboren Madioen  7 janu-
ari 1840, overleden Delft 8 augustus 1877, ongehuwd

7.  Robert Gerard Francis. geboren Ngawi 20 juni 1841.
8.  George Christiaan Francis, geboren Madioen 20 juni 

1842, overleden Madioen 5 januari 1843.
9.  Caroline Jane Francis, geboren Batavia 8 december 

1843, overleden ‘s-Gravenhage 3 april 1928, trouwt 
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Delft 30 augustus 1866 Johann de Crane, geboren Zie-
rikzee 21 mei 1841, overleden ‘s-Gravenhage 8 januari 
1928, assistent resident van Japara, NOI.

10. Theodore Theunis Francis, geboren Batavia 3 novem-
ber 1846, overleden Batavia 22 mei 1848.

11.  Benjamin Francis, geboren Batavia 16 november 1848, 
ongehuwd, koopman te Amsterdam.

12.  Willlam Francis, geboren Batavia omstreeks 1854.
13.  Ellsabeth Peile Tolson (aangenomen kind), geboren 

Batavia 8 februari 1835, overleden Rotterdam 2 ok-
tober 1911, trouwt Batavia 4 september 1851 Theunis 
Barthelemy In ‘t Veld, geboren Padang 14 december 
1822, overleden Rotterdam 19 oktober 1901, koopman, 
vertaler Engels-Maleis.

Een verhaal met ware en apocriefe elementen

Dit verhaal begint in Goa, een Portugese kolonie in India. Daar 
werd te Alleppey bij Cochin (tegenwoordig Ernakulam) op 7 
maart 1798 een jongetje geboren met de naam Emanuel Francis. 
Zijn vader was Alexander Francis (1768-1827) een rijke Engelse 
koopman die ook officier in het Britse leger is geweest die zijn 
toekomstige echtgenote in Portugal uit een klooster zou heb-
ben ontvoerd. Volgens overlevering was zijn moeder een gravin 
met de naam Maria Josefa de Villa Franca en zij zou een nicht 
zijn geweest van Francisco Antonio da Veiga Cabral da Camara 
Pimentel en burggraaf van de Mirandela, van 1794 tot 1807 de 
33ste gouverneur van Goa. Apocrief zegt U? Wie het weet mag 
het zeggen. In elk geval klopt dit gegeven qua datum met de tijd 
dat Alexander met J osefa trouwde.

Terug naar het comfortabele huis van Alexander Francis waar 
onze Emanuel zijn dertiende verjaardag vierde. Alexander 
vond het tijd worden om zijn zoon naar Europa te sturen voor 
een gedegen opleiding maar Emanuel bracht veel van zijn vrije 
tijd aan de haven door en wilde zeeman worden. Emanuel re-
belleerde tegen zijn vaders plannen en liep van huis weg en 
monsterde aan op een handelsschip. Het lot voerde hem naar 
Nederlandsch-Indie waar hij zijn verdere leven zou blijven wo-
nen. In 1856 publiceerde hij in Batavia zijn herinneringen van 
de levensloop van een Indisch ambtenaar dat uit drie kloeke 
delen bestaat en onder andere handelt over de economische 
situatie in die tijd in Nederlandsch Indie. Men kan deze delen 
nog vandaag de dag bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag 
inzien.

Emanuel bleek een uitstekende leerling te zijn en in 1814 op 
zeventien jarige leeftijd monsterde hij aan als tweede officier 
aan boord van het Britse koopmansschip ‘Union of Bengal’ 
met de bedoeling om met dat schip naar Nieuw Holland (West 
Australie) te zeilen. Echter op 25 mei 1815 ter hoogte van de 
Klappereilanden ten zuiden van Java gedurende een vliegende 
storm, liep de Union op de rotsen. Bijna iedereen kon het zin-
kende wrak verlaten. Er braken vechtpartijen uit onder de be-
manningsleden, het bevoegd gezag - de kapitein - werd gewond 

weggestuurd, andere officieren werden doodgestoken. Onze 
Emanuel echter niet en hij bleek in staat te zijn de gemoede-
ren te kalmeren, de gewonde kapitein werd uit de eilandjungle 
tevoorschijn gehaald en zijn verwondingen zo goed mogelijk 
verbonden. Besloten werd de nog in goede staat verkerende 
sloep van de Union te gebruiken om naar de bewoonde wereld  
te roeien. De bootsman, drie matrozen en een Afrikaan wer-
den uitgekozen om met Emanuel mee te gaan. Maar het was 
nog altijd onstuimig weer en ze waren al enige tijd onderweg 
toen de sloep kapseisde. De matrozen verdronken en slechts 
Emanuel, de Afrikaan en de bootsman kwamen op een ander, 
maar dit keer bewoond, eiland terecht begroeid met bessen-
struiken en bananenbomen. De inboorlingen waren onze over-
levenden niet kwaad gezind en namen geen enkele notitie van 
onze schipbreukelingen. Enige dagmarsen verder kwamen ze 
bij een rivier aan met daarop, o wonder, een handelsvaartuig. 
Gelukkig sprak de schipper een woordje Bengaals en hen werd 
verteld dat zij zich in de afgelegen gebieden van Dagotjarek 
van het district Tyrunga bevonden, een gebied wat destijds 
onder Brits bewind stond. Emanuel en zijn twee companen 
melden zich in Dagtjarek bij de bevelhebber. De drie gaven 
daar een uitgebreid verslag van de ontberingen en van het ver-
gaan van het zeilschip Union. Voor de kapitein en de rest van 
de overgebleven bemanningsleden kwam er een happy end. 
Noodzakelijke orders werden gegeven en Emanuel scheepte 
zich in op het regeringszeilschip ‘Benares’ om de mannen van 
het eiland op te halen en ze naar Batavia te brengen.

Emanuel werd als gevolg van de ontberingen getroffen door 
een verraderlijke koorts en werd op Bantam afgezet, waar hij 
zeventien weken het bed moest houden. Hij gebruikte die tijd 
goed want hij had bedacht maar in Nederlands Indie te blij-
ven en gedurende zijn bedlegerigheid leerde hij Nederlands. 
Op Bantam ging het Emanuel voorspoedig en in 1818 werd hij 
benoemd tot Assistent Resident. In 1851 verliet hij de rege-
ringsdienst en accepteerde vele andere openbare functies in 
het bestuur van Nederlandsch-Indie. Later werd hij benoemd 
tot directeur van de Javase bank in Batavia waar hij de laatste 
twaalf jaar van zijn leven verbleef. Na zijn pensionering in 1863 
verhuisde hij naar Delft waar hij in 1880 overleed.

Uit zijn huwelijk met Catharina Elisa In ‘t Veld waar hij te Pa-
dang in 1833 mee trouwde werden tussen 1835 en 1854 twaalf 
kinderen geboren. Een koninklijke onderscheiding in de Orde 
van de Nederlandsche Leeuw werd hem te Madioen NOI op 9 
juni 1839 uitgereikt.
In 2014 is deze Francis-tak in mannelijke lijn uitgestorven, in 
Nederland zijn er nog twee vrouwen en in Vancouver, Canada 
nog drie vrouwen.

Patrick van Griethuysen
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Boekrecensies HANS VAN FELIUS

Uitgelicht
 Ї Maan Verheijen, Aan de slag in de kadastrale archie-

ven. Een handleiding voor de particuliere onderzoeker, 
Apeldoorn 2014, 223 p., ill.; uitgave van de Dienst voor het 
kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, ISBN 978 
90 803078 0 3.

Voor historisch en genealogisch onderzoek is een aantal over-
heidsadministraties van onmisbaar belang. Te denken valt aan 

de burgerlijke stand en 
de bevolkingsadministra-
tie, of aan het handelsre-
gister. Als je onderzoek 
wilt gaan doen naar on-
roerend goed en welke 
personen dat onroerend 
goed in bezit hadden, dan 
zijn de kadastrale archie-

ven voor de periode van de negentiende en twintigste eeuw 
onmisbaar. En toch zijn deze archieven voor veel onderzoekers 
onbekend, al is er wel een kentering merkbaar. Voor een deel is 
die onbekendheid gerelateerd aan ‘onbekend maakt onbemind’. 
Een ander aspect kan zijn dat het een beginnende onderzoe-
ker duizelt op het moment dat hij met de administratie kennis 
maakt. En inderdaad, ook hier is alle begin moeilijk. Maar op zich 
is onderzoek in de kadastrale archieven niet moeilijk, maar eer-
der bewerkelijk. Je moet er voor gaan zitten en niet denken dat 
je in alle gevallen in een half uurtje het resultaat bereikt hebt dat 
je voor ogen stond. En je moet ook niet denken dat het vanuit 
huis gedaan kan worden. Onderzoek in de kadastrale archieven 
is nog altijd: tijd vrijmaken en op pad gaan naar de studiezaal van 
een archiefdienst. Maar door de inzet van de Dienst voor het ka-
daster gloort er in ieder geval hoop: ze doen er veel aan om het 
onderzoek eenvoudiger te maken. En het hier besproken boek 
maakt daarvan deel uit.
Het eerste deel van het boek is ongetwijfeld het belangrijkste, 
want hierin worden de begrenzingen gegeven. Een belangrijke 
begrenzing is in de tijd. Het kadaster werd formeel vastgesteld 
in 1832. Voor dat jaar zijn er vanzelfsprekend al werkzaamheden 
verricht, want een landelijk dekkend systeem komt niet bepaald 
uit de lucht vallen. Over het algemeen zult u onderzoek kunnen 
doen tot ongeveer 1990. Gegevens van na dat jaar zult u –tegen 
betaling– bij de Dienst voor het kadaster moeten opvragen. Het 
boek voert de geïnteresseerde onderzoeker stap voor stap 
door het kadaster. Alles is goed geïllustreerd met voorbeelden. 
Door mijn werk weet ik meer over het kadaster dan de gemid-

delde Nederlander. Maar ook ik leerde nog veel nieuwe dingen. 
Niet zozeer hoe je moet zoeken, maar wel betreffende de ach-
tergronden. Als er al een inhoudelijk nadeel aan dit boek is, dan 
is dat het feit dat kennis nemen van de inhoud meer hoort bij de 
voorbereiding van het onderzoek, dan bij het onderzoek zelf. Als 
u het pas gaat lezen als u onderzoek wilt doen, dan zult u mis-
schien wat teleurgesteld afhaken. Aan te bevelen is om het van 
te voren te lezen.
Het boek heeft bovendien veel samenhang met de digitale toe-
passing die de Dienst voor het kadaster ontwikkeld heeft: de 
Kadasterviewer. De bedoeling is dat deze bij alle archiefdien-
sten in de provinciehoofdstad geïnstalleerd wordt. Dat is ech-
ter nog niet overal gebeurd. Op het moment dat deze bespre-
king wordt geschreven moet een aantal archiefdiensten het nog 
doen met de beslist minder makkelijk te hanteren voorloper, de 
Digilegger. Laten we hopen dat dit probleem zo snel mogelijk 
verholpen is. Overigens wordt de Kadasterviewer geleverd met 
de nodige instructies en kunt u natuurlijk altijd hulp vragen bij 
het personeel dat in de studiezaal van de betreffende archief-
dienst dienst doet. Wat zeker een voordeel is van zowel de Digi-
legger als van de Kadasterviewer is dat u onderzoek kunt doen 
in het gehele land. U hoeft voor een deel van het onderzoek dus 
niet vanuit bijvoorbeeld Groningen af te reizen naar Middelburg 
omdat uw voorouders nu eenmaal in Zeeland woonden. U kunt 
veel van het voorwerk in Groningen doen, en alleen voor de laat-
ste vragen afreizen naar Middelburg. Dat maakt het onderzoek 
(ondanks de noodzaak een archiefdienst te bezoeken) een stuk 
efficiënter! Een klein kritiekpuntje met betrekking tot de uit-
voering van het boek is het formaat: oblong. Dat maakt plaat-
sing in de boekenkast vaak wat lastig. Qua hoogte past het boek 
bij de pockets, qua diepte hebt u een diepere boekenkast nodig. 
Bovendien wordt bij dit soort formaat het bindwerk wat kwets-
baar. Iets dat zeker bij een vaak geraadpleegd handboek op den 
duur problemen op kan leveren. Maar die kritiek doet niets af 
aan de inhoud. Een boek dat onmisbaar is voor iedereen die on-
derzoek wil doen in het kadaster!

Signaleringen
 Ї Jan de Bes, 3meter5. Geschiedenis van 5 eeuwen (schip-

pers)geslacht De Bes, inclusief een aantal verwante 
families: Van Beest, Van Drunen, Pieterman, Van der 
Pijl, Bonte, Wassink, Van der Meer Mohr, Rheden 2014, 
515 p., ill., index; uitgave in eigen beheer, informatie via 
 jandebes@rhebes.nl.

De in deze rubriek besproken boeken zijn, tenzij anders vermeld,  
te raadplegen in het Verenigingscentrum, Papelaan 6, Weesp.  
Schriftelijke informatie kan gevraagd worden via info@ngv.nl, of  
Postbus 26, 1380 AA Weesp.
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De hoofdtitel is op zijn 
minst gezegd wat mys-
terieus te noemen. In 
de inleiding verklaart 
de auteur het ontstaan 
van deze titel: het is de 
breedte van de woon-
kamer van zijn ouderlijk 
huis. Omdat het huis klein 
was bewaarden zijn ou-
ders vrijwel niets, en als 
weerslag daarop heeft 
hij (in zijn eigen woorden) 
‘vrijwel alles bewaard’. 
Vervolgens vertelt hij en-

kele bijzonderheden uit zijn kinderjaren. Het is niet de enige keer 
dat de auteur uitweidt over de familiegeschiedenis. Het maakt 
het boek afwisselend, omdat het zich niet alleen beperkt tot 
de pure genealogie. Hij voelt zich daarbij geïnspireerd door een 
verzameling Blussé bij het archief in Dordrecht, die door histo-
rica Arianne Baggerman tot een boek is omgewerkt. Het hier 
besproken boek bestaat uit drie delen en wordt bovendien nog 
vergezeld van een cd-rom. In het eerste deel wordt de familie De 
Bes behandeld. In hoofdstuk 1 wordt een ‘losse’ Claes die  Bes(se) 
behandeld, die in de vijftiende eeuw leefde en schepen van 
’s-Gravenzande was. Een relatie met deze persoon is niet gevon-
den, en de aanvang van de behandelde familie is in de zestiende 
eeuw in Sliedrecht. Vanaf generatie X is bekend dat het beroep 
van leden van de familie schipper was. De schrijver geeft waar 
dat kan bijzonderheden over de familieleden en geeft ook her 
en der contextmateriaal. Vanaf generatie XIII wordt het verhaal 
steeds persoonlijker. Het tweede deel behandelt de verwante 
families. Van Beest, Van Drunen en Pieterman behoren tot het 
voorgeslacht van de auteur; niet de gehele genealogie wordt be-
handeld, maar alleen de negentiende en twintigste eeuw. De fa-
milie Van der Pijl is die van zijn echtgenote. Deze familie vindt zijn 
aanvang bij Cors van der Pijl, die in 1765 in Vlaardingen begraven 
is. Hij heet ‘zoon van Jan van der Pijl en een onbekende moeder’. 
De gekozen formulering maakt op mij een wat curieuze indruk. 
Want in de kwartierstaat wordt op pagina 438 aangegeven dat 
Cors gedoopt is in Asperen in 1717, en op pagina 445 staan ver-
volgens als zijn ouders Jan Korssen van der Pijl en Grietje Krijns 
van Vollenhoven genoemd. Om het zo te zeggen: dat ‘schreeuwt’ 
om een verklaring! De familie Bonte is verwant via de echtgenote 
van de auteur. En tenslotte, de families Wassink en Van der Meer 
Mohr zijn de schoonfamilies van hun kinderen. Van deze laatste 
familie is geen genealogie opgenomen, maar de kwartierstaat 
van de schoondochter. Het geheel wordt afgesloten met een 
kwartierstaat van de kleinkinderen Wassink, waardoor in feite 
ook de kwartieren De Bes behandeld worden. Het blijkt dus dat 
het boek met de vreemde titel veel meer informatie biedt dan je 
zou denken. In de bijlagen wordt onder meer de inhoud van de cd 
gegeven, waarin de auteur het familiearchief heeft opgenomen. 
Al met al een fraai uitgeven boek dat een gedegen indruk maakt, 
met een enkel geconstateerd schoonheidsfoutje.

 Ї Mieke Breij, Een vigilante familie. Het geslacht Van Beu-
ningen in Amsterdam en Utrecht, Maarsbergen 2013, 248 
p., ill., geen index; uitgave Stichting ‘Esse Non Videri’, ISBN 
9789062622634, informatie corporateservices@tes-
lincs.nl.

Wie Van Beuningen zegt, zegt Rotterdam. Havenbaronnen, 
een museum. Dit boek toont aan dat de tegenwoordige tijd 

geen garantie is voor het 
verleden. Het boek is tot 
stand gekomen als ‘spin 
off’ van de inventarisatie 
van het familiearchief, 
dat te raadplegen is bij 
Het Utrechts Archief. 
Lange tijd bleef onder-
zoek naar de herkomst 
van deze familie steken 
op Jan van Beuningen 
die in Emmerik gevonden 
werd. Was hij afkomstig 
uit Geertruidenberg of 

toch uit Amsterdam? In deze publicatie wordt die vraag opge-
lost: hij is inderdaad uit Amsterdam afkomstig. Door gedegen 
onderzoek van de samenstelster –die daarbij kon voortbou-
wen op het werk van haar voorgangers, zoals Christoph E.G. 
ten Houte de Lange– is een prachtig boek ontstaan. Er wordt 
uitgebreid ingegaan op de geschiedenis van de familieleden 
en de tijd waarin zij leefden. Aan het einde wordt de genealo-
gie gegeven met alleen de basisgegevens. De genealogie die 
in 1972 gepubliceerd werd in Nederland’s Patriciaat blijft in 
zoverre geldig dat in deze uitgave de jongere generaties niet 
worden vermeld. Voor die gegevens moet men dus de betref-
fende jaargang van het Nederland’s Patriciaat blijven raadple-
gen. Ik vind het persoonlijk jammer dat daarvoor gekozen is. 
Maar aan de andere kant zou opname van de jongere genera-
ties tot het heden vermoedelijk een hoop extra werk opgele-
verd hebben, dus begrijpelijk is het wel. Het nadeel is dat men 
de gegevens over deze familie nog steeds op verschillende 
plaatsen moet zoeken. Met dit boek, waarvan de titel verwijst 
naar de wapenspreuk van de familie ‘Vigilanter’ mag de familie 
Van Beuningen overigens beslist verguld zijn. En de samen-
stelster verdient een compliment voor het fraaie resultaat 
waarvoor zij verantwoordelijk is.

 Ї B. de Keijzer en H. den Hertog, De schepenzegels van 
Gorinchem 1326-1807. Beschrijving van de losse zegel-
collectie, Hilversum 2015, 230 p., ill., index; uitgave Uit-
geverij Verloren te Hilversum, ISBN 978-90-8704-503-6, 
 informatie www.verloren.nl.

Op veel locaties in Nederland zullen verzamelingen zoals de 
zegelcollectie van Gorinchem te vinden zijn. Voor het vinden 
van historische informatie over familiewapens is een goede 
beschrijving noodzakelijk. Het is dan ook toe te juichen dat 
men dat in Gorinchem heeft ingezien en ingegaan is op het 
voorstel de verzameling te fotograferen en te beschrijven. Op 
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deze manier komt een 
belangrijke collectie op 
een redelijk eenvoudige 
manier ter beschikking 
voor een ieder die er on-
derzoek in wil doen. De 
publicatie is voorzien 
van een nuttige inleiding, 
die kort de historie van 
het zegelen, van het ont-
staan van de collectie en 
de wijze van beschrijving 
uiteenzet. Vervolgens 
is de collectie weerge-
geven door middel van 

kleurenfoto’s en beschrijvingen. Het geheel wordt afgesloten 
met een index op persoonsnamen. Een kleine kanttekening: op 
pagina 11 wordt aangegeven dat bij zegelen niet alleen van was 
gebruikt werd gemaakt. ‘Een heel bijzondere vorm is waarbij 
het zegel van puur goud aan de oorkonde werd gehangen. Deze 
zegels worden in Nederlandse archieven niet aangetroffen.’ 
Dat laatste is echter onjuist, want ik ken er in elk geval een! 
Aan het Nederlandse exemplaar van het traktaat van de Vre-
de van Münster (1648) prijkt het gouden zegel van de Spaanse 
koning Philips IV. Het stuk berust in het Nationaal Archief in 
Den Haag.

 Ї Martine van der Wielen-de Goede, Oudegeest. Allen van 
één stamvader (Utrecht 1761-heden), 2014, 448 p., ill., in-
dex; uitgave in eigen beheer, via Uitgeverij Pirola, ISBN 
978-90-6455-7422, informatie: martine.vdw@gmail.com.

‘De schrik sloeg mij om het hart: wie leest zo’n dikke histori-
sche pil?’ Een citaat uit het voorwoord van dit boek. Het citaat 

slaat op de aanloopperi-
ode toen de betreffende 
persoon steeds nieuwe 
gegevens te verwerken 
kreeg en de jaartallen 
en namen haar gingen 
duizelen. Inderdaad, 
een dikke pil van 448 
pagina’s. Er moet veel 
vasthoudendheid achter 
zitten om een dergelijk 
boek het licht te laten 
zien. De stamvader van 
deze familie, Willem Ol-

deges trouwde in 1761 in Utrecht. En vanaf dat moment ont-
vouwt zich een boeiende historie van zijn nazaten. Met nadruk 
op historie, want de samenstelster heeft beslist veel werk van 
de familiehistorie gemaakt. Het grootste deel van het boek 
bestaat uit de zeer rijk en mooi geïllustreerde verhalende ge-
schiedenis van de familie Oudegeest, afstammelingen van de 
Utrechtse Willem. Vanaf pagina 374 verandert dat, eerst met 
een tabel van gezinshoofden, en vervolgens met andere tabel-

len en de genealogie in klassieke zin. Daar zijn ook nog nako-
melingen in vrouwelijke lijn uitgewerkt, en het geheel wordt 
afgesloten met een aantal fragmenten van aanverwanten, met 
de familienamen Snel, Abbema, Massee, Gelpke, Van Rossum, 
Dominicus (Vereeke) en Van der Breggen. Het boek heeft in-
houd, en het is fraai en verzorgd uitgevoerd.

 Ї J.M.G. Leune, Pieter de la Rocque (1679-1760) en de ca-
pitulatie van Hulst in 1747, (Capelle aan den IJssel 2014), 
255 p., ill., index; uitgave in eigen beheer, via Uitgeverij 
GiGaboek te Broek op Langedijk, ISBN 97890 8548 
3878, informatie via info@gigaboek.nl, voor de te down-
loaden webversie, zie www.hanleune.nl.

Kasteel Loevestein is in de Nederlandse geschiedenis het 
meest bekend als de plaats vanwaar Hugo de Groot met be-
hulp van zijn boekenkist kon ontsnappen. Dat deze ‘staats-
gevangenis’ in meer levens een rol speelde blijkt uit deze 
publicatie van Han Leune. Inmiddels heeft de auteur een in-
drukwekkend aantal publicaties op zijn naam staan, die han-
delen over de vele verdedigingswerken die in de grensstreek 
van West-Brabant en Zeeland gelegen zijn. Deze nieuwe 
publicatie handelt over een specifiek voorval rond een van 
die vestingen gedurende de achttiende eeuw: de capitulatie 
van Hulst in 1747. Eén en ander was het gevolg van de deelna-
me van de Republiek aan de Oostenrijkse Successieoorlog. 
De bekendste feiten uit die oorlog zullen wellicht het beleg 
door de Franse troepen van Bergen op Zoom en dat van 
Maastricht zijn. De vesting Hulst had binnen de Republiek 
een goede reputatie; deels werd dat veroorzaakt door de 
succesvolle verdediging in 1705 tijdens de Spaanse Succes-
sieoorlog. Het kwam dan ook als een schok toen in Den Haag 
bekend werd dat de commandeur luitenant-generaal Pieter 
de la Rocque gecapituleerd had en de vesting aan de Fransen 
had overgegeven. Er ontvouwt zich in het boek vervolgens 
een boeiend verhaal over de gang van zaken tijdens het pro-
ces tegen De la Rocque door de krijgsraad. De rol van de pas 
als stadhouder aangetreden Prins Willem IV wordt daarbij 
belicht. Van degradatie en ontslag uit de dienst wisselde de 
mening van de krijgsraad –mede door het ingrijpen van de 
Prins– naar uitspreken van de doodstraf. Dit werd wederom 
door het ingrijpen van de Stadhouder omgezet in levenslan-
ge gevangenisstraf, die De la Rocque uitzat op Loevestein. 
Ook werd hij veroordeeld tot betaling van de proceskosten, 
een voor die tijd ongehoord hoge som van ruim 14.000 gul-
den! Een bedrag dat in die tijd kon gelden als een som waar 
men redelijk comfortabel van kon leven. De la Rocque bleef 
tot zijn dood in 1760 op Loevestein, overigens in redelijk com-
fortabele omstandigheden. Zo was dat in die tijd nu eenmaal 
voor gevangenen uit de hogere kringen. Het boek omschrijft 
de opkomst en val van een ongetwijfeld kundige militair en 
vestingbouwkundige, maar tevens van een moeilijk mens. De 
la Rocque kreeg het voor elkaar diverse mensen tegen zich 
in het harnas te jagen, waarvoor hij tijdens zijn proces gena-
deloos werd afgestraft. Was zijn beslissing om te capitule-
ren een juiste? Mede gezien wat later dat jaar bij Bergen op 
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Zoom gebeurde moet de conclusie zijn dat hij de juiste keuze 
maakte. Zoals we inmiddels van de auteur gewend zijn, wordt 
uitgebreid ingegaan op alle aspecten, ook de genealogische. 
In het Verenigingscentrum is de gedrukte versie van het boek 
aanwezig. Via de website van de auteur is ook de digitale ver-
sie te downloaden, inclusief alle bijlagen, en dat wederom 
gratis. Een interessant werk voor een ieder die geïnteres-
seerd is in militaire historie, de regionale geschiedenis van 
Zeeuws-Vlaanderen, en genealogie.

 Ї Agrarisch Tholen in beeld, Sint Annaland 2015, 203 p., ill.; 
uitgave van Eendrachtbode, de Thoolse Courant, ISBN 
978-90-820048-1-6, informatie www.eendrachtbode.nl.

Wellicht zullen sommige lezers zeggen: wat moet een boek 
over landbouw in Gens Nostra? Want uit die titel zou je af kun-

nen leiden dat het boek 
een landbouwkundige 
verhandeling is over het 
eiland Tholen. Niets is 
minder waar, want in dit 
boek staat niet de land-
bouw centraal maar de 
mens die bezig is met die 
bedrijfstak. In negentig 
verhalen worden agrari-
ers en dienstverleners in 
deze sector in woord en 

beeld voor het voetlicht gebracht. Elk verhaal is vergezeld van 
een fraaie kleurenfoto waarop de besproken personen wor-
den afgebeeld. Voor genealogen met familieleden op de eilan-
den Tholen en Sint Philipsland zal er mogelijk een interessant 
verhaal tussen zitten. Een aantal typisch Thoolse familiena-
men komt in dit boek voor, zoals Bevelander, Bijnagte, Geluk, 
Hage, Van der Male, Noom, Quaak en De Wilde. Het is maar 
een greep uit de vele namen. Het boek is een sympathieke 
actie van de lokale krant, de Eendrachtbode. Al eerder, in 2012 
gaven zij een soortgelijk boek uit over Thoolse familiebedrij-
ven. De gegevens van dit eerdere boek zijn: Honderd  Thoolse 
familiebedrijven, Sint Annaland 2012, 215 p., ill.; uitgave van 
Eendrachtbode, de Thoolse Courant, ISBN 978-90-820048-0-9. 
Geen van beide boeken is aanwezig in de bibliotheek van het 
Verenigingscentrum.

Toegift
 Ї Jan Kal, Een dichter in mijn voorgeslacht. 71 sonnetten, 

Amsterdam 2015, 116 p.; uitgave van Uitgeverij Nijgh & Van 
Ditmar, ISBN 978 90 388 9997 8, informatie 

    www.nijghenvanditmar.nl.
Bij mijn weten heeft dit nummer van Gens Nostra een pri-
meur. Want ik denk niet dat eerder een bundel met sonnetten 
besproken is. Ik ga er ook geen gewoonte van maken. Deze 
uitzondering wordt echter veroorzaakt door het onderwerp 
van een deel van de sonnetten: genealogie en geschiede-

nis. Jan Kal begon zo’n 
tien jaar geleden met 
onderzoek naar zijn 
voorouders, zoals zo-
velen van ons dat doen. 
De een doet het voor 
het plezier, zonder ooit 
iets over het resultaat 
te publiceren. De ander 
maakt een dik boek, 
biedt artikelen aan, of 
zet het resultaat op 
internet. Een dichter 
echter, die dicht! In de in 
2007 verschenen bundel 

Hun zeggen (die overigens ook gedichten over Johan Cruijff 
en Frank Sinatra bevat) verscheen al een gedicht over ge-
nealogie, zonder dat de dichter daar in ging op zijn specifie-
ke voorouders. Dat is in de hier besproken bundel anders. 
Ontroerend vind ik het eerste sonnet, dat handelt over de 
aanstaande dood van de moeder van de dichter. Vervolgens 
komen andere voorouders aan de beurt, en in een globale af-
stammingslijst worden de gedichten met elkaar verbonden, 
zodat duidelijk wordt hoe de dichter aan het onderwerp van 
het sonnet verwant is. En zowaar, er is een voorouder te vin-
den die ook als dichter bekend werd: Hertog Jan I van Bra-
bant (Stamboomsonnetten, 12). Willem IX ‘de Troubadour’ 
van Aquitanië komt er misschien wat bekaaid af door zo de 
nadruk te leggen op zijn seksuele escapades (Stamboom-
sonnetten, 16); er is meer te boekstaven over deze voorva-
der lijkt me! Maar goed, dat is het kiezen van een zichtpunt. 
Verwacht geen uitgebreide genealogische verhandelingen, 
of nieuwe inzichten in de afstammingslijnen. Daar gaat deze 
bundel natuurlijk niet over. De sonnetten handelen over de 
verwondering over en de bewondering van de dichter voor 
een aantal specifieke voorouders. En daar is niets mis mee. 
Een ander deel van de bundel handelt over de Haarlemse 
schilder en vrijdenker Torrentius. Deze sonnetten kende ik 
al, omdat ze ook opgenomen zijn in de biografie van Torren-
tius door Wim Cerutti. Ik vond én vind ze mooi. Een groot 
deel van de bundel wordt verder ingenomen door vertaling 
in sonnetten van songteksten van Bob Dylan. Het geeft 
aan dat Jan Kal een dichter is die geen onderwerp schijnt 
te schuwen. Vind ik alle sonnetten even sterk en even ge-
slaagd? Dat niet, maar voor iedereen zal de voorkeur anders 
zijn. Lees ze en vorm zelf uw oordeel. Graag sluit ik af met 
een fragment uit het sonnet Genealogie uit de bundel Hun 
zeggen uit 2007:

We leven tegenwoordig in het heden,
dus daarom leest een mens, en stelt te boek.
Er is niks mis met stamboomonderzoek.
Of we nu wel of niet van poëzie houden, op die laatste zin kun-
nen wij allen reageren met een volmondig: Amen! Dit boek is 
niet aanwezig in de bibliotheek van het Verenigingscentrum.
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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.

In het algemeen bestaat een bestandenset van een 
familie uit een aantal personen die allen met elkaar 
op een of andere wijze in verband staan. Soms vind 
je echter wel eens een losse persoon, die je hebt in-
gevoerd om hem niet te vergeten, maar waarvan je 
geen familierelatie bekend was. Na enkele maanden 
is hij mogelijk vergeten omdat er nog steeds geen 
relatie gevonden is.

Een andere mogelijkheid waardoor ‘losse personen’ in een be-
stand komen is het opnemen van getuigen als persoon. Deze 
worden vervolgens via bewerkhandelingen/voeg getuige toe 
aan geboorte, doop, huwelijk of  overlijden gekoppeld. Wil je 
dit vermijden dan vermeld je de getuigen in het daarvoor be-
stemde opmerkingenveld bij de verschillende gebeurtenissen 
in het persoons- of relatiescherm.

Na verloop van tijd kan de vraag ontstaan of er geen losse 
personen in het bestand staan die mogelijk toch een verwant-
schap hebben met personen in de genealogie, of die je verder 
wilt onderzoeken en eventueel wilt verwijderen uit je bestan-
denset. Hoe ga je daarvoor te werk:

1.  Plaats de hoofdpersoon van je bestandenset in het linker-
scherm.

2.  Klik op het icoon van het selectiescherm of kies ‘beeld – se-
lectiescherm’.

3.  Vink in het selectiescherm ‘verwantschap’ aan en klik op 
‘nieuwe selectie’.De optie Verwantschap selecteert alle 
personen die op wat voor manier dan ook verwant zijn aan 
de persoon linksboven (dus ook aangetrouwden van die 
persoon).Onderaan de pagina zie je het aantal personen 
dat in de selectie is opgenomen en het totaal aantal perso-
nen van de bestandenset.

4.  Klik op OK en sluit het selectiescherm.
5.  Ga naar opties en kies hier voor inverteer selectie. Dit zijn 

de ‘losse personen’.

Het is handig om deze personen in een apart bestand te hebben 
voor verder onderzoek. Je hebt hiervoor twee mogelijkheden: 
a.  Sla deze personen op als nieuwe bestandenset via Be-

stand/Opslaan huidige selectie als GD2 bestandenset en 
geef die een duidelijk herkenbare naam.

b.  Exporteer deze selectie naar een excel-bestand via Be-
stand/export/ascii-bestanden.

Heb je geen bestandenset van een familieverband maar bij-
voorbeeld van dorpsbewoners of anderszins, dan kan je bo-
venstaande werkwijze een aantal keren herhalen, telkens met 
een andere (kern-)persoon in het linkerscherm. Je krijgt dan 
uiteindelijk meerdere bestandensets of excel-bestanden van 
deze selecties, die je daarna kunt samenvoegen tot een groter 
bestand.

Mathieu Hendriks

Losse personen in uw 
Gens Data Pro bestandenset
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Portret

het huis, de schuren en de stallen. Een paradijs voor een klau-
terende kleuter! De val wordt Jaapje fataal en ze over1ijdt.
Het verhaal van Jaapje staat niet op zich. Het oudere broer-
tje van haar vader verdrinkt op tweejarige leeftijd in de sloot 
naast de oprijlaan van dezelfde boerderij. En dit zijn alleen 
de verhalen die doorgegeven zijn, want de ovèrlijdensaktes 
geven geen doodsoorzaak aan. De kans dat er een foto is van 
een jong-overleden kind dat geboren is voor 1900 is bijzonder 
klein.

Jacqueline Hofland-Poot

Jaapje Poot 

Martinus Poot, zoon van Huibrecht Poot (bouwman op Meerzicht) en Jaapje de Raad, geboren Zouteveen 2 
december 1853, veehouder op Meerzicht, overleden Vlaardinger-Ambacht 21 februari 1928, trouwt Vlaar-
dinger-Ambacht 16 mei 1879 Anna van Vliet, dochter van Teunis van Vliet (bouwman) en Catharina Maan, 

geboren Vlaardinger-Ambacht 16 december 1857, overleden Schipluiden 11 maart 1947.

Uit dit huwelijk:
1.  Jaapje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 13 feb 1880, 

ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 4 feb 1885 door een val van 
een ladder of trap.

Kijk hoe gezond en fier ze op de foto staat. Ze ziet er niet ang-
stig of verlegen uit en toch moet dit voor haar een heel avon-
tuur geweest zijn. Wanneer de foto precies is gemaakt, is niet 
bekend maar ze is hier zeker vier jaar oud. Een gezonde actieve 
kleuter. Negen dagen voor haar vijfde verjaardag maakt ze een 
val van een ladder of een trap. Op boerderij Meerzicht zullen 
diverse ladders er trappen zijn geweest naar de zolders boven 
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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

België
Feuillets de la Société Royale des Archives Verviétoises, 2014 
nr. 94. L Gardier: Une personnalité du XIXe siècle à découvrir; 
le chirurgien-accoucheur François-Joseph Simon [zijn dochter 
Ernestine huwde 1856 Adolphe Gustafsson, schilder, bastaard 
van koning Gustaaf IV van Zweden]; P. Koemoth: La pierre tom-
bale du bourgmestre Nicolas Cholinus retrouvé aux Récol-
lects à Verviers [†1676].
 Idem, 2014 nr. 95.
 Idem, 2014 nr. 96. P. Koemoth: Un ‘comte d’Egypte’ à Ver-
viers au milieu du XVIe siècle [burgemeester Wathelet  d’Oneux 
van Verviers].

Heraldicum Disputationes, jg. 19, 2014-3. H. van Heijningen: 
Bontekoe maakt het bont. Over een burgemeester die meer 

dan 150 wapens ont-
wierp [G.A. Bontekoe 
1900-1988, burgemees-
ter van Sleen, later van 
Ooststellingwerf ont-
wierp met veel fantasie 
wapens en vlaggen]; M. 
van de Cruys, H. Lam-
brechts-Augustijns: At-
testaties voor Heylinck 
en van den Zijpe [Thomas 
Heylinck x Joanna Clara 
van den Zijpe †1698]; A. 
Daae: Tien jaar Gilde van 
het Heilig Sacrament van 
Niervaert te Breda [ach-

tergrond bij ontwerp gildewapen]; J.M.P. Debois: Omtrent de 
memorietafel van Serooskerke-Micault: een minnares van Jan 
II met de Lippen opgespoord? [August van den Eynde x1482 
Catharina, natuurlijk dochter van Jan II met de Lippen van Ber-
gen-Glymes en diens minnares N.N. de Gruytere]; J.A. De Boo: 
Gegolfd en golvend in wapens met water.
 Idem, 2014-4. P. de Win, F. van der Jeught: Heraldiek op een 
schandpaal: het voorbeeld van de schandpaal van Kapelle-op-
den-Bos; D. Delgrange, M. van de Cruys: Nog een schandpaal? 

[wapens van Beughem, du Faing]; D. Coutereels: Het gegeerde 
wapen van Oud-Vlaanderen; A. Daae: De Morgenster [Mor-
genstierne]; A.C. Zeven: Een paard met heraldisch borstschild 
de Wavrin; D. van Lembergen: Hoe een schaap een linde werd 
[Lemberge].

L’Intermédiaire/De Middelaar, jg. 69, 2014 nr. 406. J-C. Ver-
mant: Les Louette à Opprebas en Brabant-Wallon [drie losse 

fragmenten Louette 
en daarna genealogie, 
6 gen., beginnend met 
Pierre L. x 1768 Marie 
Françoise Troignée]; G. 
Walternier: La fondation 
Jacques Francq [verv.; pa-
renteel van Marguerite 
Francq (zus van de naam-
gever van het fonds) x 
ca 1610 Niçaise (du) Car-
mois; Habets, Flament, 
Horlay, Destrebecq]; 
M. Vanwelkenhuizen: 
A propos du calendrier 
[het paasjaar, overgang 

naar het ‘januari- jaar’ in diverse landen, met overzicht van van 
paasdata van 1482 tot 1796]; X. Duquenne: Une plaque aux ar-
mes Depestre de Seneffe]; M. Vanwelkenhuizen: Mariages à 
Bruxelles antérieurs à 1696, paroisse Saint-Jacques-sur-Cou-
denberg [verv.; ruim 400 huw. 17e eeuw; naam bruidegom Char-
ton-de Champ]; G. Waltenier: Verv. Dispenses matrimoniales 
… de Hainaut, 18e siècle [huw. te Isières, Jurbise, Kain en Kes-
ter (Castre); met verwantschapschema’s]; S. Vallette: Le mé-
morial administratif du département de l’Ourthe [familierela-
ties vermeld van 1796 tot 1812].
 Idem, 2014 nr. 407-408. D. Navez: Descendance du couple 
Lucas Francart et Marie Ursmarine Charle [uit Binche, gehuwd 
1716, gen. tot ca 1920, met nazaten in de vrouwelijke lijn; Fran-
quart, Chevalier, Roulez]; G. Walternier: La fondation Jacques 
Francq [verv.; parenteel van Catherine Francq (zus van de 
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naamgever van het fonds) x ca 1640 André Stil [Villers d’Ol-
grand, Schoutheete de Tervarent, Lequin, Esquelin, Fourma-
nois]; M. Vanwelkenhuizen: Mariages à Bruxelles antérieurs à 
1696, paroisse Saint-Jacques-sur-Coudenberg [verv.; ca 1400 
huwelijken 17e eeuw; naam bruidegom De Champ tot Hory; na-
men De La Croix, De Prez, Du Pont, Gerard in diverse spellings-
varianten]; G. Waltenier: Verv. Dispenses matrimoniales … de 
Hainaut, 18e siècle [huw. te Lahamaide, Laplaigne, Lembecq en 
Lens; met verwantschapschema’s; De Vos, Desmet, Claes, Van 
Cutsem].

Jaarboek Taxandria, 2013 nr. 85. T. Leunen: Leven en wonen 
in de Merksplas-kolonie, 1920-1940; idem: De kolonie van 
Merksplas, 1920-1940, een algemeen besluit [verv. en slot 
artikelen in jaarboeken 83 en 84]; G. Melis: Bunkers van de 
Eerste Wereldoorlog in Turnhout; B. Dierckx: ‘Den bekwamen 
en ievervollen archivaris’ Jozef Jansen en het Stadsarchief in 
Turnhout 1909-1949 [*1871-†1949, exm. Herculeyns]; S. van 
Impe: Jong zijn in Turnhout in de achttiende eeuw, persoonlijke 
herinneringen van Jacob Van der Sanden [*1726-†1799, zijn va-
der Arnold kwam uit Eindhoven]; J. Jacobs: Vosselaar viert een 
student, Joannes Baptiste Roes [*1814-†1860, exm. Wouters; 
behaalde in 1834 diploma wijsbegeerte aan het Klein Semina-
rie in Mechelen, priester in Ierland]; G. Landuyt: Het begin van 
de Grote Oorlog in de Noorderkempen, het oorlogsdagboek 
van superior Jansen.

Het Land van Nevele, jg. 45, 2014-3/4. Versteend, versterkt, 
verborgen! De resten van de donjon van Nevele van nabij en in 
een ruimere context bekeken; 11 artikelen, waaronder J. Luys-
saert: Geschiedenis van het kasteel van Nevele, en A. Bollaert: 
Heren en dames van Nevele tot 1381 [vererving van Nevele, via 
Kortrijk, Mortagne en Gavre naar Fosseux].

Limburg - Het Oude land van Loon, jg. 92, 2013-4. B. Mersch: 
De plaatsnaam Maaseik in de loop der eeuwen; R. Nouwen: 
Het Romeins wegennet van Tongeren; J. Maenen: Sjiek volk 
in kasteel Kiewit te Gellik [het landgoed Kiewit, eigendom van 
het nabijgelegen Alexianenklooster te Maastricht, werd in1797 
onteigend, de Maastrichtse familie Breuls liet er een kasteel 
bouwen, door vererving aan de families de Burosse en de la 
Faye de Guerre, in 1923 verkocht aan de Nederlander J.C. van 
Sonsbeeck, in 1941 verkocht aan de zakenman Santens, na WO 
II verbeurd verklaard en toegewezen aan L.G. Geerdens, wiens 
zoon Gerard het verkocht aan de huidige eigenaar J. Meertens. 
Met familiewapens].
 Idem, jg. 93, 2014-1. K. Verhelst: Bijzondere erfgoedstuk-
ken op het internet: de Provinciale Bibliotheek Limburg di-
gitaliseerde een selectie documenten uit haar erfgoedcol-
lecties [website flandrica.be ontsluit sinds 2012 topstukken 
uit heel Vlaanderen]; R. Janssen: De kruisherengemeenschap 
in Maaseik in de 17e eeuw [met namenlijst van 74 kruisheren 
1600-1720 met functies en herkomst]; F. Decat: Lodewijk van 
Loon en Ada, een Hollandse tragedie. Deel 1: Strijd om de gra-
ventroon [het verloop van Loonse oorlog, de strijd tussen Ada 

en haar oom Willem over de opvolging in Holland, 1203-1218]; W. 
van Meerbeek: De heilige Eucherius (c. 691-738), bisschop van 
Orléans, heilige in Sint Truiden [conflict met Karel Martel leidt 
tot verbanning, met synopsis vertaling van de vita Eucherii en 
bronnen]; B. Mersch: De zegels van Maaseik [13e -18e eeuw]; J. 
Evers: Garibaldi bij de Bessembinders in Zonhoven? [was Ge-
rard Schouteden *1839 de als Garibaldi bekendstaande dorps-
figuur uit Zonhoven?].
 Idem, 2014-2. F. Decat: Lodewijk van Loon en Ada, een Hol-
landse tragedie, deel 2, hoe Nederland het zag [na 1700 krijgt 
deze gebeurtenis weer aandacht]; T. Waegeman: De provinciale 
school voor vroedvrouwen in Hasselt [ingesteld 1837]; F. Decat: 
Halen 1914, de slag in de kranten [12 aug. 1914, weinig objectie-
ve berichtgeving over de nederlaag van de Duitsers]; J. Slegers: 
Thomas Morren 1584-1661, de bekendste schilder-vergulder 
van Hasselt en omstreken [meester-vergulder, gehuwd met He-
lena van den Bergh of Burgh, van hem zijn ook enkele portretten 
van Hasseltse notabelen bekend en één religieuze voorstelling].

De Mechelse Genealoog, jg. 38, 2014-4. K Lemmens: Moord te 
Hallaar [Regina Antonetta De Sobri (1870-1910), x 1894 Peter 
Louis Lemmens; gen. De Sobri(e), 8 gen., 17e-20e eeuw]; L. Ver-
vloet: Genver bestaat niet meer, leve zoekakten.nl.
 Idem, 2014-5. W. Defillet: 43 agenten in één nacht naar 
strafkamp [jan. 1944, agenten van het korps in Deurne, slechts 
acht overleefden]; K Lemmens: Moord te Hallaar [verv., drama 
uit 1910, bedenkingen bij krantenartikelen]; Wie bewerkt wat? 
[A. Bruyninx, lijst van bewoners Rillaar 1550-1629]; Stadsar-
chief Mechelen [virtuele leeszaal op internet, www.mechelse-
genealogischebronnen.be, eerst registreren].

Le Parchemin jg. 79, 2014 nr. 412. J.M. van den Eeckhout: Seig-
neurs et chevaliers de l’évêché de Liège et des environs [be-

schrijving 16e eeuws 
wapenboek uit de coll. 
Goethals in de Kon. Bibl. 
te Brussel; 84 kleuren-
afb. en genealogische 
informatie omtrent de 
middeleeuwse wapen-
voerders; Elsloo, Huls-
berg, Geilenkirchen, 
Petersheim, Zievel]; B. 
d’Ursel: Princes en Bel-
gique, Rubempré, 1686 
[stamreeks 14e-18e 
eeuw, dochter eerste 
prins brengt titel aan het 
geslacht Merode]; M. de 
Trazegnies: Quelques 

réflexions sur la généalogie; G. Nobels: Crayon généalogique de 
la famille Nobels (1596) aux origines de la S.A. Nobels-Peelman 
[stamreeks Nobel; industrieel Ludovicus Nobels huwde 1855 
Pélagie Peelman; kleinzoon Frans in 1973 opgenomen in de Bel-
gisch adel; de firma Nobels-Peelman bouwde het Atomium].
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 Idem, 2014 nr. 413. D. de Kerckhove dit van der Varent: 
Vitraux armoriés de la chapelle du château de Waleffe [kas-
teel sinds 1790 in bezit van de baronnen de Potesta, in de bij-
behorende kapel glas-in-lood ramen met de wapens van de 
kwartieren 64 t/m 127 van baron Louis de Potesta 1870-1945 
exm. de Jacquier de Rosée, met kwst., wapens in kleur en wa-
penbeschrijvingen]; B. Vandermeersch; Nos beaux portraits 
[Philippe-Joseph de Peralta y Cascalès [*ca 1713, geen sterf-
datum vermeld]; B. d’Ursel: Princes en Belgique, Prinsen van 
Salm-Salm, 1740 Hertog van Hoogstraten [stamreeks begint 
12e eeuw, gen. XVIII is Karel Florentijn Wild- en Rijngraaf 1638-
1676, officier in dienst van de Staten van Holland, twee gene-
raties later gaat de stamreeks met de 19 kinderen van prins 
Nicolaas-Leopold over in een genealogie, voortgezet tot in de 
huidige eeuw, met inbegrip van de morganatische tak van de 
graven van Salm-Hoogstraten]; Le château de Boussu-en-Fag-
ne [bouw- en bewoningsgeschiedenis].
 Idem, 2014 nr. 414. F. Müllender: Noblesse, république et 
patronyme [problemen met de achternaam van de dochter, 
die de Belgische en de Duitse nationaliteit bezit; van Lutz, 
von Peter met wapen]; M. Belvaux: Généalogie de la famille 
Sax [uit Dinant, 7 gen. ca. 1670-2003; Adolphe Sax (1814-1894) 
uitvinder saxofoon]; B. d’Ursel: Nos beaux portraits, Alexandre 
de Mun [1732-1816 (jaar van overlijden staat niet in het artikel!), 
militaire loopbaan, aanhanger van de Verlichting, maar de 
Franse revolutie was mogelijk anders verlopen als zijn benoe-
ming tot commandant van de lijfwacht te Versailles niet was 
geannuleerd; x 1772 Charlotte Helvetius, exm. de Ligneville]; H. 
Douxchamps: Les 40 familles belges les plus anciennes sub-
sistantes, Lynden [tak Oldenaller, in mannelijk lijn uitgestor-
ven, van het Gelderse geslacht Van Lynden; auteur besteedt 
ook aandacht aan het Luikse geslacht d’Aspremont Lynden, 
‘dat geen enkele bewezen band heeft met het Gelderse ge-
slacht’, overzicht van de tot nu toe besproken 33 families, aanv. 
en corr.]; F. de Montpellier: La famille Périn [uit Marche-en-Fa-
menne, 7 gen. 18e-20e eeuw, een jongere zoon in 1827 in Duits-
land in de adelstand verheven met de titel Freiherr Périn 
von Gradenstein, wapens]; M. Belvaux: Les lettres patentes 
d’anoblissment de Jean-Gérard Lambillon, conseiller du Con-
seil provincial de Namur [1697]; Onder Questions et réponses 
geeft J.-M. van den Eeckhout kwartieren van het echtpaar Jac-
ques de Ghistelles dit van Dudzeele x in/na 1463 Catherine van 
Stavele, elk 8 kwn.

De Rode Leeuw, jg. 41, 2010-2 (nagekomen aflevering). A. Mar-
ut: Haspengouwers die de Loonse geschiedenis kleurden (13e 
en 15e eeuw)[stamreeksen Hamal, Vlodrop, Mulken, Horion]; G. 
De Sutter: Pro-Gen Overbrengen van (een reeks) records van 
het ene bestand naar een ander; J. Maenen: Kwartierstaat van 
Hubert Vrancken 1912-1944 [Vrancken, Louwis (L’hoist), Her-
mans, Vanderlinden]; G. De Sutter: Rouwbrieven & bidprentjes 
Berbroek-Schulen-Spalbeek [verv. Elsen-Mertens]; M. Kunnen: 
Wie doet wat? Wie heeft wat? [opgave van E. Cools en – zeer 
uitgebreid - R. Penders]; Vraag- en antwoordrubriek: o.a. ant-
woord Rameeckers/Ramakers te Eisden, 17e eeuw.

   Idem, jg. 45, 2014-3. E. 
Das: Kwartierstaat en 
zelfportret van Erwin 
Das [verv., kwn. 8 t/m 31, 
Rymen, Bosmans, Bor-
tels]; L. Custers: Waar 
stierven zij aan? [analyse 
van 250 doodsoorzaken 
vermeld in 18e-eeuwse 
begraafregisters van 
pastoors te Gruitrode, 
belangrijkste doodsoor-
zaak (46) was dysen-
trie]; J. Maenen: ‘Er ist 

erschossen’, een bijdrage over spionage en ondergronds ver-
zet in Lanaken en omliggende dorpen tijdens de Grote Oorlog 
[Jean Segers, Henri Kusters, Elisabeth Janssen, Pieter Hoger-
heyde, Franciscus Janssen, Léon François].
 Idem, 2014-4. L. Custers: Erfnaam en familienaam in Gro-
te-Brogel en omstreken [erfnaam = naam van het erf waar 
men woont of woonde; de mannelijke nakomelingen van Peter 
Sijmons †1537 voerden de namen Naepen, Thonissen, Gielen, 
Tielen, Custers, Groels, Weltens, Vossen en Neven]; P. Nierinckx: 
Wie weet meer over het testament van Jacobus Peeters uit 1721 
[uit Genk]; E. Das: Kwartierstaat en zelfportret van Erwin Das 
[verv., kwn. 32 t/m 127, veelal onder toevoeging van de namen 
van 128 t/m 255; Verhaegen, Van Uijtrecht, Camps, Didelhof]; T. 
Schalenborgh: Ernest Penders, een opmerkelijk soldaat [exm. 
Van Hees, *Rekem 1896, gesneuveld Lange marck 1918, dagboek 
uit 1917/18, kwst. 32 kwn. van zijn vader Jean Lambert Penders].

Van Mensen en Dingen, jg. 12, 2014-2. D. Lievois: Gevangen in 
het Gentse Gravensteen [het leven van de gevangenen in de 
17e eeuw; reglement van 1637, de misdragingen van de cipiers 
Charles en Joris van Aerde]; Primeur voor Vlaanderen: de eer-
ste anoxiekamer om erfgoed te behandelen tegen ongedierte.
 Idem, 2014-3. Gehele nummer gewijd aan een Gents kook-
boek uit 1775.
 Idem, 2014-4. Nummer grotendeels gewijd aan openbare 
toiletten in Gent, purgeren, etc.; D.Mattens: Over vuurkruisen, 
frontstrepen en andere eretekens [eretekens uitgereikt aan 
militairen tijdens en na WO I].

Vlaamse Stam, jg. 50, 2014-4. M. Larmuseau: Verborgen in het 
DNA: een Nederlands knekelveld als DNA-archief [kerkhof 
voormalige Catharinakerk te Eindhoven, 381 bemonsterde 
skeletten, periode 1200-1850]; P. Kempeneers: Boogschieten 
en brouwen in Kiezegem [naamlijst Sebastiaansgilde 1770-
1830, Bergen, Siemons, Vander Stappen; rekeningen uit het 
brouwersboek 1827-1838; Raeymaekers, Vander Meeren]; H. 
Van Isterdael: Het twintigste penningkohier van Borchtlom-
beek en van de heerlijkheid van den Eigendom (1571) [correctie 
op een artikel uit 2013, alf. naamlijst]; F. Bastiaen: Genealogi-
sche bijzonderheden in de pers, Zomergemnaren in de Dender-
bode, 1846-1900; W. Rock, E. Thiebach: De familie Henot in Wa-
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remme en Keulen en haar 
banden met de Bloys van 
Treslong en met de Châ-
tillon-sur-Marne [artikel 
berust in belangrijke 
mate op een publicatie 
van H. Heubes in de Mit-
teilungen der WgfF uit 
1968; Judith Henot huw-
de Lancelot van Bloys 
1582-1625, volgens Heu-
bes afstammend van Gy-
sebrecht, zoon van Jan 
van Blois van Treslong 

en Maria van Heemstede. Of deze Gysebrecht, alias Guy, wet-
tige kinderen had, is omstreden. Volgens de auteurs gaat de 
afstamming mogelijk terug op Van Rhemen, maar dat is niet 
nagegaan]; P. Huys: Oproepen tot erfgenamen in de Gazette 
van Gend 1786; W. Steeghers: Gentse poorters uit ’s-Hertogen-
bosch en ’s-Gravenhage 1542-1796 [o.a. in 1747 twee baronnen 
van Zinserlingh (?)].
 Idem, 2014-5. M. Larmuseau: Verborgen in het DNA: zit er 
een Viking in uw familiegeschiedenis? A. Preneel: Vlaamse 
emigranten in het Franse departement Seine-Maritime rond 
de vorige eeuwwisseling [ruim 40, meest uit West-Vlaande-
ren; de Cruy, Ingels, Devriendt]; W. Devoldere: Kwartierstaat 
Jan Hoet 1936-2014 [‘kunstpaus’, exm. De Boever, 63 kwn.]; F. 
Vandendael: Genealogie Guns [dankzij notariële akte uit 1770 
kon de auteur 5 gen. verder terug]; D. Peeters: Augustin Kel-
ler, plaatscommandant van Brugge en brigadegeneraal, en de 
vrouw van Louis Delmot te Assenede [Keller *Solothurn 1755, 
†Batavia 1806, was de vader van Victoria Joanna x 1822 L. 
Delmot]; P. Huys: Oproepen tot erfgenamen in de Gazette van 
Gend 1787; Nieuwe wapens: Costermans, Le Beer, Verswijvel, 
Polfliet (2x), Schepens, Carpels en Mincke; D. Mattens: Een 
leen van 8 bunder, een prachtvoorbeeld van familiale erfopvol-
ging  [1517-1881; Heylinck, Mast, Vander Eecken, van Steelant, 
Versmissen, de Schoutheete de Tervarent]; P. Kempeneers: 
Tiense opstandelingen uit 1791 [alf. lijst van patriotten]; P. Huys: 
Het testament van Jeanne Marie Vylder, weduwe Pierre Hoog-
hewys, in Zele [1806]; idem: Oproepen betreffende vermiste 
personen, Gazette van Gend, 1780-1781.
 Idem, 2014-6. M. Larmuseau: Verborgen in het DNA: Gene-
tische genealogie als onmisbare sleutel in identificatieonder-
zoek [de moordenaar van Marianne Vaatstra]; H. Swinnen: Niet 
wel present bij haere sinnen [Petronella Swinnen uit Lubbeek, 
sinds 1753 wed. Jan van Parijs, wordt in 1757 krankzinnig ver-
klaard en ondergebracht bij een pleeggezin in Geel, waar zij in 
1792 overlijdt]; P. Donche: De Brugse historieonderzoeker Pie-
ter (III) Lootyns 1586-1653 en de genealoog Pieter (IV) Lootyns 
1624-1701 [biografieën, Pieter IV was de zoon van Pieter III en 
x 1612 Anna van Eecke]; B. Vannieuwenhuyze: Wie is wie in laat-
middeleeuws Brussel? De ontsluiting van een databank met 
32.000 laatmiddeleeuwse Brusselaars [geïntegreerd in de onli-
ne-zoekrobot http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen]; 

M. Van de Cruys: Heraldiek, semiotiek, linguïstiek en symbo-
liek [gebruik en misbruik van symboliek]; P. Huys: Oproepen tot 
erfgenamen in de Gazette van Gend, 1788 [veelal met fragmen-
ten uit de kwartierstaat van de overledene, o.a. Lemahieu uit 
Kortrijk, Tack uit Gent, Coene uit Nieuwpoort, De Villegas en 
Mierop uit Brugge].

Westhoek, jg. 30, 2014-2. O. Mus, P. Trio: Spanningen tussen 
het Ieperse stadsbestuur en het Godshuis Belle in de vijftien-

de eeuw [over aanstel-
ling nieuwe jonkvrouw 
en het opnemen van 
pestpatiënten]; A. Pre-
neel: Jacques de Vooght 
(ca 1567-1624), heer van 
Zonnebeeke, zijn fami-
lie en zijn turbulente 
leven [een gewelddadig 
heerschap, twee maal 
gehuwd, 18 wettige kin-
deren, zes bastaarden bij 
zijn dienstmeid  Maijken 
vanden Dorpe; zat acht 
maanden gevangen 
in het Gravensteen te 
Gent]; idem: De telling 

ten behoeve van het maalrecht te Moorslede en Rollegem-Ka-
pelle per 1 mei 1615 [naamlijsten van 275 gezinnen uit Moorsle-
de en 54 uit Rollegem-Kapelle, met vermelding van de gezins-
leden boven de zes jaar en van de knechten en meiden]; P. De 
Schietere de Lophem: De familie De Schietere in de Westhoek 
[genealogie 16e-21e eeuw]; K Papin: Archiefvondsten voor Ie-
per en de Westhoek, een vervolg [te Gent, Luik en Brussel].

Duitsland
Archiv für Familiengeschichtsforschung [AfF], jg. 18, 2014-3. 
A. Wolf: Ahnen des Georg Friedrich Amelung (1782-1845) aus 
der Stadt Hameln und der Grafschaft Schaumburg [aanvullin-
gen uit Lemgo, Bielefeld, Minden, Braunschweig en Einbeck; 
Kotteman, Gevekot, Cruse, Fisch, von Grest, von Lafferde, von 
Dassel, von Emmern, de Campo/von dem Velde, von Natesun-
gen, Rottmann, Flöreke, Sassenberg]; W.G. Henseler: Die Sieg-
burger Gerichts- und Schöffenprotokolle der Jahre 1415-1662 
[in dem Spyche, Rysgens, Schorn, Verver, etc.]; C. Hoffarth: 
Goldrausch! USA- Auswanderer im 19. Jahrhundert [sites]; L. 
von Lehsten: Die Wittelsbacher am Rhein; reünie Diefenbach.

Archiv Ostdeutscher Familienforscher, Bd. 22, 2014. H. Drob-
nitsch: Göderer/Gedrer aus Seele (Gottschee) [Rankl, Schlei-
mer, Kren]; W. Töpper: Tepper (Töpper, Töpfer). Schäferfamilien 
in den Kreisen Birnbaum, Bomst, Grätz, Meseritz, Posen West 
und Samter [Venturin, Steinicken, Grieger, Strempel, Schiller, 
Kolinski, Quade, Gutsche, Rau, Propp, Petrus]; W. Scherer: Nach-
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fahren des Ludwig Scherer aus Bolechów (Galizien) in Russland 
und seine nachbarstaaten [Hackenbeck, Peretiatkiewicz, Kiric-
zenko]; Ahnenlisten (AL) van: Hermann Blank [Schönherr, Lye-
de]; Ingeborg Dumke-Schönberg [uit de Neumark, Pommeren 
en Silezië]; Anna Jusek [uit Gratzen en Hermsdorf in Bohemen]; 
Georg Marx; Anja Püschner-Goldmann [Neumann, Gülden-
stern]; Franz Richter [uit Opper-Silezië, 8 gen.; Kauth, Alker, 
Fidler, Hink]; Joachim Solga [uit Opper-Silezië, 13 gen.; Kuklok, 
Puchala]; C. Kirchner: Grabsteine … Schönau an der Katzbach 
(Schlesien) [18e-20e eeuw; lijst: Anders-Zeh]; P. Bahl: Ehelosig-
keitseide Verlobter … ev. Grünberg in Schle sien [1760-1797; 
lijst]; Trauregister ev. Kirche Ischdaggen im Kreis Gumbinnen 
(Ostpreussen) [lijsten per jaar]; H. Dolezal: Das Totenbuch des 
Königlichen Armenhauses zu Kreuzburg in  Schlesien 1808-1870 
[lijsten per jaar]; O. Grünwald: Mitglieder der katholische Kir-
chengemeinde Rudelstadt in Schlesien 1820 [= Ciechanowice; 
von Prittwitz]; P. Bahl: Mitglieder der evangelischen Kirchenge-
meinde Schlichtingsheim in Posen 1841 [= Szlychtingowa; 200 
namen]; M. Weihrauch: Trauungen ev. Kirchengemeinde Würgs-
dorf im Kreis Bolkenhain bzw. Jauer (Schlesien) 1856-1857 [uit-
voerige gegevens]; M. Schönherr: Die Schüler des Königlichen 
Gymnasiums zu Sorau (Niederlausitz) 1901-1915 [lijsten per 
klas]; S. Sienell: Mitglieder der ev.- ref. Gemeinde zu Kolberg 
(Pommern) 1908 [lijsten Adams- Zerrmann]. Met index.

Blätter für fränkische Familienkunde, Bd. 37, 2014. H-J. 
Schmid: Die Schlüsselberger, Förnberger und Bosch [Neu-

renbergse handelaren; 
vanaf 1495; Schwarz, 
Rechner, Deuerer, Petz, 
Ayrer, Schütz, Hop-
fer, Müllegg, Fürleger, 
Schenck, Müleck, Lanzin-
ger, v. Parijs, Fuchshart]; 
D. Zöberlein: Anna von 
Streitberg. Biografie 
einer fränkischen Adeli-
gen aus der ersten Hälfte 
des 16. Jahr hunderts [von 
Aufseß, von Lichten-
stein, von Bayersdorf, 
von Rabenstein, von Wie-
senthau]; A. Hammer: 
Schulmeister im ehema-

ligen markgräflichen Dekanat Langenzenn. (3): Pfarrei Großha-
bersdorf [lijst onderwijzers 1553-1870 met carrière, w.o. Butz, 
Dietz, Renner, Stiefel, Wittig]; P. Engel: Veit Höllein/Vitus 
Hoellinus (1642-1691), Pfarrer in Sommerhausen [exm. Mül-
ler, Leipold, Dilherr; Wasserfall: lijst met 16 doden]; H.-O. Keu-
necke: Die fränkische Pfarrer- und Druckerfamilie Mizler [8 
gen., 1646-1905; Rötter, Tischinger, Stumpf, von Kolof, Ziegler, 
Tröltsch]; A. Reder: Die Militärkirchenmatrikel des fränkischen 
Kreisregiments von Varell und des Bamberger Subsidienba-
taillons [met de Siebenjährige en de Erste Koalitionskrieg; 
naamlijsten, dopen 1757-1796; marsroutes; statistische gege-

vens]; A. Schenker: Die Beziehungen der Bischberger Juden 
zum Kloster Michelsberg in Bamberg … [18e eeuw; rechtzaken, 
Löw, Abraham, Stierlein]; A.B. Müller: Ehescheidungsurteile im 
Sprengel des Markgräflichen Dekanats Schwabach 1700-1800 
[rechtzaken 1700-1800:  van Apren t/m Zenger]; J. Kaldenbach: 
Ein fränkischer Ganove in Haarlem im 18. Jh. [van Estorf = von 
Bülow?, Boekaart]. Met index.

Brandenburgische Genealogische Nachrichten, jg. 9, 2014-4. 
B. Steinbrecher: Lebensgeschichte von  Otto Gedicke [Ball-
horn; baanvak Frankfurt/Oder-Erkner, Höhne]; I. Kiesel: Der 
Tod im 17. Jahrhundert [moorden: Jennert, Rienau, Fischer, Eg-
gebrecht, Blumen, Toppel, Thams, Rammin]; B. Steinbrecher: 
Schäferei in Ostbrandenburg, Teil I [plaatsnamen, aantallen; 
Kielmann, Brosinsky]; U. Morschka: Böhmen in der Fried-
richstadt in Berlin [1745: Schedina = Krause = Graue, Rudolph]; 
Archivierung genealogischer Nachlässe; Genwiki.

Computer Genealogie, jg. 29, 2014-3. D. Reuter, G. Junckers: 
Der Erste Weltkrieg [foto’s, passen, krijgsgevangenen; zoek-

mogelijkheden; brieven; 
dagboeken; Jansz, Melfs-
en]; G. Drop: Brüder Grist 
[oorsprong Engeland; Op-
penheim, James, Fischer]; 
idem; Das Ende einer 
Badesaison – Helgoland 
wird evakuiert; Bremer 
adresboeken digitaal; 
Amtsbätter; Sterbere-
gister Köln 1938-1978; 
graven Essen; M. Danner: 
Das Leben in Scherwei-
ler im Ersten Weltkrieg; 
D. Reuter: Ein Buch per 
Knopfdruck?; A. Villnow: 

Bücher berührungslos scannen; G. Junckers: 25 Jahre Verein für 
Computergenealogie.
 Idem, 2014-4. G. Junkers: Bayern, Schwaben und Franken 
[pas in 1803 eenheid]; G. Drop: Das Gebiet der k.u.k. Monarchie 
[met kaart; ook KB online]; H.C. Scherzer: Mac Stammbaum 
[bespreking versie 7 van MacFamilytree en MobileFamilyTree]; 
Genealogieprogramme unter Windows. Welches hat die Nase 
vorn? [vergelijking programma’s]; Schwedischer Genealogen-
tag; Die Zigarrenkiste [archief Evers uit Baltrum].

Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblät-
ter, jg. 40, 2014 nr. 153. Nieuwe homepage: www.akdff.de; G. 
Hochstrasser: Die frühen Lambrecht-Familien in Grabatz 
[Grisser, Schrett, Maer/Mayer]; J. Bayer: Ortsfamilienbücher 
(OFB) für das Siedlungsgebiet Batschka [met kaart versche-
nen OFB’s]; L. Falzboden: Götti/Göz/ Goezin, Auswnderer aus 
Bleichheim und Nordheim (I) [Kibler, Filipowa, Ament, Kundl, 
Mink, Graz, Hiel, Duft]; U. Detemple: Die grosse Bauernerhe-
bung unter Györg Dósza von 1514.
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Düsseldorfer Familienkunde, jg.50, 2014-3. F. Kothes: Die 
abenteuerlichen Seefahrten des Adrian Kegeljahn [verv.; VOC;  
Rinkes, Schorn, Vassmann, Havels, Finken]; www.auswande-
rerbriefe.de/ [grootste collectie voor  de USA]; A. Strahl: Zum 
300. Geburtstag des Düsseldorfer Komponisten Ferdinand 
Donninger [hofkomponist van von Thurn und Taxis; Haas, Weiß, 
Grua, Reigers, Mayerin]; idem: Die Hofmusiker der Neuburger 
Fürsten [Blüm, Mocchi, Agricola]; M. Degenhard: Übersicht des 
Medizinal Personals der Mairie Benrath 1809, 1810, Haan 1812, 
Angermund 1810 [Guldemeister, Koch, Hofmann, Schruck]; 
H. Sebetzky: Heiratsregister der Pfarrei St. Maximilian in 
Düsseldorf von Okt. 1820-1831 [alf. lijst Ackermann-Blum]; A. 
Strahl: Musik am Hofe des Herzogs und Pfalzgrafen Wolfgang 
Wilhelm 1614-1653 [verv., Ellradt, Fabritius, Haffner]; H. Kuth: 
Schatz- und Lagerbuch des Amtes Mettmann ab 1670-1700 
[plaatsen Hasselbach, Pütbach].
 Idem, 2014-4. F. Kohtes: Die Nachkommen des Adrian Ke-
geljan [verv.; Gelven, Kuhles, Kemmerlings]; M. Degenhard: 
Das Haus ‘Im Stern’ Hundsrückenstr. 28, in der Düsseldorfer 
Altstadt und seine Bewohner im 17. und 18. Jahrhundert [Is-
rael, Wanthen, Schmittmann, Kegeljan, Lips]; H. Sebetzky: 
Heiratsregister der Pfarrei St. Maximilian un Düsseldorf von 
Okt. 1820-1831 [verv., alf. lijst Bock-Dassen]; M. Degenhard: 
‘Hebregister der Honner in Neuenhausen’ [lijst met namen 
en aantal kippen]; A. Strahl: Musik am Hofe des Herzogs und 
Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm 1614-1653 [verv., Hammer-
bacher, Krickenbeck, Castellini]; H. Kuth: Schatz- und Lager-
buch des Amtes Mettmann ab 1670-1700 [verv., dorp Wülf-
frahts].

Emsländische und Bentheimer Familienforschung, Bd. 25, 
2014 Heft 125/126. H. Voort: Soldatenschicksale aus den Befrei-
ungskriegen [Hacke, Brill, Osterkamp, Laufer, Groppe]; D. Wiar-
da: Christen setzen sich für eine Synagoge in Veldhausen ein; 
H. Voort: Meier- und Erbbriefe in der Grafschaft Bentheim aus 
vier Jahrhunderten [klooster Frenswegen; Wernsinck, ten Mer-
sche, Namnynck, Wernyngh, Broickhues]; K.-L. Galle: Die Ge-
schichte meines Elternhauses 1925-2013 [Hänschen, Erdbrink, 
Perlewitz, Hummitzsch]; ‘Günther-Frank-Haus’ – Erinnerungs- 
und Begegnungszentrum - Jüdisches Leben in Neuenhaus bis 
zum 29.Juli 1942 [van Coevorden, Salomons, Süskind]; Auswan-
derung der Familie Katzenstein aus Lengerich [naar Ohio 1848; 
Fricke]; Späte Erinnerung an vergessene NS-Opfer [Namen van 
2700 slachtoffers in Emsland ontdekt; kamp Esterwegen, ook 
Nederlanders en Belgen; Boluyt, Broutta].

Familie und Geschichte [Sachsen-Thüringen], jg.23, 2014-3. 
G. Schlegel: Mag. Johann Gottlieb Haußner, Pfarrer in Bären-
stein, und seine Familie [Ertsgebergte; Roligk, Dathe, Scheur-
eck, Jockisch]; G. Reuter: Die Familie Hermann Reuter … 
[Pährisch, Röhling, Harnisch, Brückner, Behrisch, Kohl, Melzer]; 
D. Gutsmuhts: Der Kirchturmbau zu Laucha an der Unstrut. 
Familiengeschichte [Heyland, Schütt, von Flandrin, von Weiler, 
Goebel, öhm, Haeckel].
 Idem, 2014-4 (nr. 91). D. Gutsmuths: Der Arzt und Poet van 

Seehausen/Altmark. Ein 
Ausschnitt aus der Fami-
lienchronik [Gutsmuths, 
Pflughaupt, Uden, Nau-
mann, Mayer; W. Schiller: 
Friedrich Louis Viehwe-
ger aus Chemnitz-Grüna 
– sächsischer Soldat im 
Kriege 1866 [Dietrich, 
Vogel, Selbmann, Müller, 
Reuter, Münch, Gruner, 
Kreissig, Wieland]; C. 
Kirchner: Auswärtige Be-
grabene zu Mühlhausen 
St. Petri 1609-1802 (Teil 

I) [chronologisch en per dorp]; M. Vogel: Der schönste Mann 
der Welt. Zur Biografie von Friedrich Christoph Ernst Koch 
[1860-1915; uit Apolda, stamreeks 7 gen., ca. 1745-1941; Schaar-
schmidt, Kayser, Tischler, Zimmermann, Keltsch]; I. Schumann: 
Altes Thüringer Scharfrichterhaus neu entdeckt! [in Saalfeld]; 
G. Kriependorf: Die Neffen und Nichten des Bongratz Eichel-
born zu Erfurt 1583 [Kirchheim, Lippolt, Kröse, Schlegell, Vogt, 
Heune, Largus, Trettenbehr, Wesenburgk, Heinze, Becke, Kind-
offs, Beyer, Heintze, Gotschalch, Töppfer, Mulhausen, Zinckels, 
Gippe, Deynert, Reichart, Deunertz, Dreyzener]; OFB Ellrich.

Familienkundliches Jahrbuch Schleswig-Holstein, jg. 53, 2014. 
K. Struve: Das Armenwesen 1852 [regels in het Gesetz- und 
Ministerialblatt]; M. Worm: Friedrich von Esmarsch: Ein enga-
gierter Chirurg und Arzt … [verslag lezing; 1823 exm.Homann, 
Stromeyer, zu Schleswig, Danneskiold-Samsoe]; H. Jebsen: 
Eine Suchfrage aus den USA nach Max Erp Zingelmann (aus 
Schakholz in Dithmarschen) [Boe, Fock, Lösch, Jochims, Jür-
gens, Niebuhr, Junge]; H. Kühn: Der Apotheker Johann Sebasti-
an Musäus (1666-1707), oder Klarstellung des Besitzerwech-
sels der alten Rats- Apotheke in Kiel [Christiani, Waldschmidt, 
Mielck, von Steineck]; K. Sanny: Sanni-Sanny. Wege einer 
Familie [uit Brokdorf; Ohland, Suehlsen, Rosenburg, Froendt, 
Boie]; J. Wieske: Kirchenvorsteher in Petersdorf auf Fehmarn 
in vor- und frühreformatorischer Zeit [Volk, Thomaes, Helt, 
Szone]; J. Kaldenbach: Holsteiner Halunken in Haarlem im 18. 
Jahrhundert [de Heer, Clemens, Lijsman]; Schulmeister Joa-
chim Westphal - sein Leben in Eilsdorf [recensie; Molt].

Genealogie [DAGV], Bd. 32, jg. 63, 2014-3. 65 Jahre DAGV. A. 
Odinius: Die Verlustlisten des Ersten Weltkrieges. Eine ge-
nealogisch nutzbare militärgeschichtliche Quelle [achtergron-
den, uitleg; Langemak]; W. Schiller: Die Herkunft des Andreas 
Schommer. Ein kursächsischer Kürassier zur Zeit August des 
Starken [Voitel, Drechsel, Haferkorn, Heydenreich, Renner, 
Zeising]; H.-C. Sarnighausen: Braunschweig-Lüneburgische 
und kurhannoversche Amtsjuristen … verv. Blumenau bei 
Wunstorf 1692-1859 [Lindtholz, Block, Achtermann, Wag-
ner, Schrader, v. Horn, Günther, Voigt, Barnstorf, Barteldes, 
Sievers, Meyer, Kannengießer, Niemeyer, Kestner, Schuster, 
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Koch, Wedemeyer, Hinüber, Chappuzeau, Kestner, Friedrichs, 
Reiche, Wagemann].
 Idem, 2014-4. J. Wagner: Fuit Soror Doctorissae. Zu einer rät-
selhaften Tischrede Dr. Martin Luthers und zur Verwandtschaft der 
Catharina v. Bora [28-2-1539; von Anhalt, Strauß, Mackenrodt, Kauf-
mann, von Unwerth, Schillingstedt, Tryller, Schrey]; W. Klingelhöfer: 
Die Köthener Goldschmiede und ihre Werke [ook zilver; Kemmerer, 
Heide, Schlothauer, Bertram, Thime, Becker, Wordtmann, Wegmann, 
Walburger, Serrarius, Pfannenschmidt, Schlegel, Behr]; G. Kruse: 
Hans Granzin (1505-1586) in Lübeck [testament; Vordantz, Ties, Brü-
ning, Tatendorp, Timmermann, Holtschoe, Carstens, Kruselmann, 
Basedow]; B. Krause: ‘Ehre ihrem Andenken!’ Gefallenen deutsche 
esperantisten des Ersten Weltkriegs [Zamenhof; slachtoffers, lijs-
ten per stad; uitvoeriger dan in de ‘Verlustlisten.de’; A. Birken: Streit 
um Khalifen [historisch overzicht; al-Mahdi, Umayyaden, Abu Bakr, 
Umar, Uthman, Ali, Hashim; emiraat van Cordoba; Quraish].

Der Herold, jg. 57, Bd. 19, 2014-1/2. H. Prüllage: Ein Hoyaer bastard-
zweig im Osnabrücker Nordland [von der Hoya, wapenverande-
ringen; von Holstein-Schaumburg]; E. von Krafft-Aretin: Herkunft 
und Wappen des Dr. phil. et med. Philippus Persius zu Lohnstorff 
(1569-1644) [uit Ortenburg; wapenschild; adelsbrief; Trivulzio, uit 
Milaan; A. Hoffmann: Kommunale wappenschau [verv.]; Michael 
Göbl; Thekla Klüttig;bestand Georg Conrad ontsloten].
 Idem, index Band 18, jg. 53-56.
 Idem, 2014-3. A. Hoffmann: Die Goldbeck - eine kunst-
beflissene Stifterfamilie in der Mark Brandenburg [uit de Alt-
mark/Stendal, 5 gen., 15e-16e eeuw, geneagram; de Goltbeche, 
Engel, Tempelhof, Lüdtke]; In memoriam Prof. Dr. H. Freiherr v. 
Lersner, Vorsitzender der Herold 1995-2006.
 Idem, 2014-4. H. Lönnecker: Die Wappensammlung in 
Archiv und Bücherei der Deutschen Burschenschaft im Bun-
desarchiv in Koblenz [studentenverenigingen uit Erlangen, 
Berlijn, Göttingen, Dresden, Wenen, Leipzig, Würzburg, Frei-
berg, Braunschweig, Darmstadt, Hannover en München; met 
wapenafbeeldingen].

Hessische Familienkunde, Bd. 37, 2014-3. E. Arzt: Das hessi-
sche Element im Bestand des vogtländischen Adels [Ruste-
berg, Metze, Canis, von Gudenberg, von Reichenberg, von Hey-
de, von Rode, Sack, von Grün, von Berg, Rabe, von Engils]; G.G. 
Eichbaum: Die familie Ruhl/ Rühl/ Ruel/ Riel aus Bergshausen 
[Völkel, Dilling, Messerschmidt, Range]; G. Wiechart: Philipp 
Josua Seebold -der (Neu)- Gründer des Bades Weilbach und 
seine Nachfahren [Picquart, Imbert, Mahlinger, Coels]; A. Die-
trich: Die Familie Jost aus Hattersheim und weitere Jost-Fami-
lien [Frosch, Munck, Wann, Groß, Ernst, Hoffmann, Widerspan, 
Lustenberge, Schollmayer, Ohlig]; J. Kaldenbach: Weitere hes-
sische Ganoven in Haarlem im 17. und 18. Jahrhundert [Salo-
mons, Levi, de Lay, Dams].
 Idem, 2014-4. A. Stephan: Musterungsliste des Amtes 
Dieburg 1609 [317 soldaten, lijst per functie; Blofuß-Zapff]; W. 
Jackel: Die Geschichte der Besitzerfamilien des Scherer’schen 
Hofes in Dagobertshausen [nu Marburg; klooster Altenberg, 
wapen; Lyncker/Lüncker, Orth, Schacht, Steuber, Holzklau, 

von Porbeck, Fricke, Eskuche, Barth, Pohl]; Hessische Wap-
penrolle [Frey].

Mitteilungen Bezirksgruppe Mittelrhein-Koblenz [WgfF], 
2010. Wapen/gen. Schausten; Steueranschlag aller Kirchspie-
le oder Döffer der Graveschaft Wiedt aus 1605; en de Hamme-
schmiede.
 Idem, 2011. Wapen/gen. Queng;  Auderath: Hausmarken; KB 
Alflen; Ein Frankeler in Amerika [J.A. Hay].
 Idem, 2012. Wapen/gen. Claes; Herr Heinrich Rürup auf 
Wanderschaft [1814; politiepassen]; Ein Totschläger beim 
Nentzhauser Hof (Pfalzfeld) [1716; Ph. Plentz]; Auswanderung 
des Peter Hermes aus Pommern/Mosel [Holzschuh; Werlang]; 
Die älteste Steuerliste von Auderath 1624 [met 33 paarden]; 
ORA Kröv/Kinheim e.o [Coenen, Schweisthal, Comes]; Joodse 
genealogie en waarom; Kwst. W.F. Geiss.
 Idem, 2013. Wapen/gen. Mandt; Uitwerking OFB  Briedel 
[Rees, Schmitz]; Auderarth 1786 [naamlijst kerkrekeningen].

Mitteilungen Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Ge-
schichte, 2014 nr. 87. W. Junge: Mythen – Teil und Thema un-
serer Geschichte [Ripen]; R.W. Kühl: 1863/64 – Harro Harrings 
letzter Versuch, in Denemark politisch wirksam zu werden? 
[Hall]; Kiel und die Marine: 150 Jahre gemeinsame Geschichte; 
‘Kleine Fürsten’ im alten Reich [1300-1800]; boeken: Rechen-
einschreibebücher aus Schleswig-Holstein (1609-1867).

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familien-
kunde, jg. 102, Bd. 46, 2014-7. H-F. Kartenbender: Die Seitenlinien 

der Familie Kartenben-
der [Kardenbinder] aus 
Gangelt [aanv., gen. 7-12, in 
Geisenheim, Gaulsheim, 
Trier en Csolnok/Hon-
garije]; B. Busch-Schirm: 
Totenzettel – eine Reise 
in die Vergangenheit; F. 
Giese: Die Müllerfamilien 
Schorn und Deckstein in 
Melaten und Köln [4 gen., 
1684-1777]; J. Kaldenbach: 
Die Vereinigte Ostindi-
sche Compagnie 1633-
1798 mit 680 Düsseldor-
fern [verv.].

 Idem, 2014-8. A. Blömer: Die Abstammung der Familie 
Lenßen zu Zoppenbroich bei Rheydt [mennonieten; Kannen, 
Pferdmengwers, Hennessen, tho Newes, Heutges, von Elten, 
Rauwens]; E. Kroth: Die wechselvolle Geschichte der vier Müh-
len im Briedeler Bachtal [König, von Pünderich, Marci, Feid, 
Senheim, Kolf, Canaris, Goldschmidt, Kuhn, Stölben, Gravan-
ten]; J. Kaldenbach: Die Vereinigte Ostindische Compagnie 
1633-1798 mit 680 Düsseldorfern [verv. en slot; Petrus-Zwaan; 
acte J.H. Zeck/Zeek uit 1737]; H. Lohausen: Die Düsseldorfer 
Patrizier Lohausen im Geschlechterverbund der Duisburger 
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Ratsherren Wintgens und Keller [Cranin, then Berg, Gerkens, 
Diepenbeck, Hagens, Schlechtendal, Weyerstrass, Dormanns].

Mitteilungsblatt A.G. Genealogie Thüringen, jg. 27, 2014 nr. 
106. T. Herrmann: Von Schreinersöhnen aus Seebergen zu an-
gesehenen Kaufmännern in Amsterdam und den Haag [3 gen. 
Henneberg, 1699-1825; Rilliet, Hempel, Theiss, Lauranceau, 
Rohbock]; Nachlass Ihle/Fischer.

Mosaik [Klever Land], 2014-3. H. van Elsbergen: Chronik der 
Familie van Elsbergen (gen. von Wylich) [met wapen; van-
af 1289; van Haef, Verweyen/in gen Weyer,  Ruiters, Wylick, 
Schleuff ert, Kerswick, van Bebber, Tinnegieter, van Merwyck]; 
In memoriam Leny Aben-Nederpeld; B. Schweers: Die Familien 
Boll, Holtermann und Schweers [Lambo, Verhoorst, Sluivers, 
van Krügten, van Huijssen, Schouwenburg, van Benthum, Poen, 
van Vorst]; J. Kaldenbach: Englische Wachtendonk-Briefe in 
Holland [vondst in NA: buitgemaakte brieven van Engelsen 
uit 1605; Dykmaker, Lovinge, Hauburg, Christjes, Endgens]; 
J. Landgrebe: Die Nachfahren des Gerhard Luib [van Bebber, 
 Uijen, Remy, Kleinefeldt].
 Idem, 2014-4. Zum frommen gedenken im gebet … To-
tenzettel in der Sterbekultur [historie bidprentjes; Balck-van 
Wylich  uit 1822, Raadts-Verweyen, Willemsen]; B. Schweers: 
Die Familien Boll, Holtermann und Schweers [uit Kranenburg: 
Roeters, Voss, Ryken, Pastoors, Dombeck, Mulders, Lamers]; 
R. Teslau: Kleine Chronik der Familie van Bebber [van der 
Kamp, Step, Arntz, Lueb, van Elsbergh, Pitz, Oberfeld, Poen]; 
H.-G. Kraemer: Berufe in der Stadt Büderich [lijsten 1714-1781].

Osnabrücker Familienforschung [OSFA], 2014-92. H.-H. Ober-
holthaus: Vier Generationen Heilmann [uit Borgloh; 1719-1926]; 
AL Fricke-Weichsler [verv. 17e-18e eeuw, kwn. 256-992]; J. Kal-
denbach: Schoh-Schohaus-Schoehuijs-Schoehuizen 4 [aanv.]; 
I. Tiemann: Seelenliste Ksp. Belm anno 1651 [naamlijsten voor 
de dorpen Powe, Icker, Vehrte, Haltern, Wellingen, Darumb, 
Lustringe en Greit Esch]; F. Walter: Französisches Recht in 
Deutschland [BS-voorbeelden]; A. Himmermann: Reformation 
und Gegenreformation im Osnabrücker Land oder Konfes-
sionswechsel auf Höfen an Kirchspielgrenzen [Brinkmeyer, 
Hauswöhrmann; Wehinghaus, Meyer zu Westrup, Dahmann, 
Rahe, Poggemann, Lürmann, Niemann, Boberg, Suendorf, 
Hüelmeyer, Schulte to Brinke, Meyer zu Gellenbeck/Natrup, 
Lagemann]; Münzen, Maße und Gewichte aus dem Osnabrück-
er Land - damals; Herforder gruppe: Dokumentation der 
Kriegerdenkmäler; R. Drewes: Die Prinzessin von Ahlden und 
Osnabrück [hertog Georg Wilhelm; d’Olbreuse]; Zurück zu den 
Wurzeln [Wurth, Ostermeyer, Huning, Hegemeyer, Bettmann].

Quellen und Forschungen zur Ostfriesischen Familien- und 
Wappenkunde, jg.63, 2014-3/4. M. Wenninga: Notitieboek van 
geboorenen en gestorvenen te Leer [Nederlandstalige pri-
vénotities, met kwst. Wirtje Janssen Wenninga (1802-1863); 
Prijshoff, Penning, Cassens, Roelken, van Eden, Sleevogt, On-
ken, Boelkes, Injes, Franken, van der Huir, Gugijn, Wilken, Pier-

sema, Kemmerer, Asserhuis]; H. Bruns: Die Familien der Kirch-
engemeinde Simonswolde (1654-1699) [alf. lijst 417 namen; 
Abels-Zytseß].

Saarländische Familienkunde, Bd. 12, jg. 47, 2014. B. Gölzer: 
Graf Johann Ludwigs von Nassau-Saarbrücken Tagebuch und 

Kalender 1509 [Hertzog, 
Speckmesser; Memo-
riale 1388-1514; von Ho-
loch, von Lottringen, von 
Loyn, von Ruldingen, von 
Wyrtenberg, von Jegen, 
von Clotten]; K. Legrum, 
J. Künzer: Bierbrauer-
tradition in Blieskastel. 
Genealogie der Brau-
ereibetreiber [von der 
Leyen, Klein, Schmelzer, 
Kesler, Weyand, Beres-
heim, Schwalb, Rausch, 
Kammermayer, Syffert, 
Wittenmeier]; R. Geiger: 

Mit grosser Liebenswürdigkeit [rechtzaak uit 1870; Berl, Roe-
der, Heidermanns, Verbeek, Hilger]; P. Glass: Die Kriegsstam-
mlisten- und Stammrollen des Königreiches Bayern 1914-1918 
… Beispiel Saarbrücken-Ensheim [Kaiser, Lamb, Kinater]; E. 
 Schwer: Die Glockengiesserfamilie Schmidt und Horst aus 
Trier [Heintz, Lacroix, Verotius, Potesta, Rövenich]; M. Fich-
ter: Die Fichter - Hammerschmiede aus Tirol [Rieder, Höffner, 
Widmann, Rüetschi, Greüter, Füchter, Hauzeur, Grill, Detem-
ple, Oster, Prugnon, Loth, Rupp].

Sächsische Heimatblätter, jg. 60, 2014-3. Themanummer  
Großenhain [algemeen; Tuchmacherstadt]; H. Magirius: Die 
Stadtkirche St. Marien; E. Hausmann: Geld und Traditionen 
in Großenhain; K. Krüger-Mlaouhia: Königsblaue und pan-
zerfahrer [het garnizoen von Egidy]; K. Kießling: Die säch-
sischen Landesvermessungen; geschiedschrijving; foto’s; 
de ooievaars; natuurbehoud; H. Egger: Heimatfreunde … 
Zabeltitz.

Zeitschrift für Mitteldeutsche Familiengeschichte, jg, 55, 
2014-3. H. Krell: Die Witwe Katharina Krell, geb. Pistoris- In-
ventar und Geradeschenkung von 1570 [Leipzig; Krewl, Hum-
melshain, von Seuselitz, v. Hirschstein]; M. Bock: Das Steuer-
register des Gräflich Solms’schen Amtes Baruth von 1671 [met 
naamlijsten van de de dorpen Papliz, Lynow, Merscorff, Kehl-
miz, Claesdorf, Klein- en Groß-Ziescht, Dornswalde, Radeland, 
Mückendorff en Schönendorf]; K.-D. Neddermeier: Stammlis-
te der Berliner Familie Dietrich aus Zickeritz bei Friedeburg 
(Saale) [Vogt, Hülle, Hitschke, Nette, Butze, Reinders, Strube, 
Schulte].

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, jg. 89, 2014-
3. S. Knupper: 350 Jahre Knupper-Hof und alte Schmiede in 
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Rötgesbüttel sowie vorkommen des Namens Knupper/Knü-
per in Deutschland [hof vanaf 1662, naamsvoorkomen vanaf 
1317, van Westfalen naar Amt Gifhorn]; H.-C. Sarnighausen: Ein 
Lüneburger Wappenschild von 1666 im Nikolaihof Bardowick 
[Düsterhop, Laffert, Desmier d’Olbreuse, von Stöterogge]; H-P. 
Wessel: Familienchronik zwischen Phantasie und Realität [Lo-
renz].

Zeitschrift für Ostdeutsche Familiengeschichte, jg. 62, 2014-
3. G. Hochstrasser: Das Leiden der lutherischen und refor-
mierten deutschen Gläubigen im Banat vor dem Toleranzpa-
tent von 1781; H. Quester: Das Heldenbuch der Stadt Ohlau in 
Schlesien mit den Gefallenen und Vermißten 1914-1918 [lijst 
Ader-Zwerschke]; D. Kuhn: Evangelische Trauungen in Mos-
kau im 19. Jahrhundert [verv. en slot: lijsten 1898-1907]; G.-H. 
Zuchold: Zur Besitzergeschichte schlesischer Herrenhäuser. 
Deel 9: Waltersdorf [von Promnitz, v. Stolberg-Wernigerode, 
von Ledebur].

Frankrijk
Stemma [Île-de-France], jg. 35, 2013-4, nr. 140. B. Matteoti: 
Familles du Val-d’Oise [familienamen met vermelding van de 

parochies en tijdvakken, 
waar de namen wor-
den vermeld]; B. Jérô-
me: Première guerre 
mondiale, le nauffrage 
du Gallia: Albert Mal-
lard y perd la vie [met 
16 kw.]; R. Thomas: Les 
dispenses de consan-
guinité du Grand Vica-
riat de Pontoise (verv.) 
[32 dispensaties voor 
bloedverwantschap uit 
de periode 1680-1689 
schematisch toegelicht; 
Pelletier, Lebrun, Vail-

lant]; Déclaration obligatoire de grossesse par les femmes 
non mariées [édit d’Henri II]; R. Thomas: Familles Mion à 
Pontoise (Val-d’Oise) aux XVIe et XVIIe siècles; J.Rocher: Ils 
sont venus se marier à Croissy-sur-Seine (Yvelines) [ca. 55 
huwelijken 1627-1792].
 Idem, jg. 36, 2014 nr. 143. R. Thomas: Hôteliers, auber-
gistes et cabaretiers de Pontoise pendant l’Ancien Régime 
[verv.]; J. Rocher: Dispenses de parenté, de consanguinité 
et d’affinité à Sartrouville [ca. 60 dispensaties, 1730-1790, 
Guillon, Lefèvre, Magnan, Mallard]; J. Rocher: Mariages de 
horsaines à Montesson (Yvelines) [horsaine = vrouwelijk 
persoon van elders; ca. 130 huwelijken 1629-1790]; diverse 
artikelen over de Premier Guerre Mondiale: Les archives de 
La Croix-Rouge [voorbeelden van vondsten in de archieven 
van het Internationale Rode Kruis]; B. Jérôme: Les Alsa-

ciens-Lorrains [duizenden mannen uit Elzas-Lotharingen, in 
1914 deel van het Duitse rijk, vochten in het Franse leger]; 
idem: Solde des poilus, pécule et aides aux familles [de fi-
nanciën van de ‘ijzervreters’ en hun gezinnen]; idem: Citati-
ons et décorations [eervolle vermeldingen en onderschei-
dingen].
 Idem, 2014 nr. 144. R. Thomas: Première Guerre Mondia-
le, l’Armée d’Orient [streed tegen Turkije]; idem: Désiré Blan-
co, le plus jeune soldat mort pour la France [1902-1915, sneu-
velde bij Gallipoli]; B. Jérôme: La guerre chimique; B. Dubuc: 
Ils sont nés mais n’existent pas [kinderen zonder geboorte-
acte]; R. Thomas: L’ouragan de juillet 1788 sur Pontoise et sa 
région; M. Pinault: Citations et décorations des soldats eau-
bonnais 1914-1918 [ca honderd militairen vermeld met naam, 
rang en legeronderdeel]; J. Rocher: Mariages de horsains à 
Montigny-les-Cormeilles (Val d’Oise) [horsain = persoon van 
elders; ca. 120 huwelijken 1624-1791].

Italië
Nobiltà, jg. 21, 2013 nr. 117. M Perani: Epitafi, registri delle co-
munità ebraiche e opere storiche come fonte per la ricostru-
zione genealogica [handschriften en registers van Joodse 
gemeenschappen in Italië zijn verspreid geraakt over de hele 
wereld]; M. Fournier: Les soldats d’origine italienne au Canada 
1665-1815 [Italiaanse soldaten uit Franse regimenten vestig-
den zich in Canada, met stamreeksen van nazaten Salvail uit 
Pinerolo, Lesage uit Raconigi, Pellegrini uit Venetië, Signori uit 
Verona, Verdi uit Napels en Violi uit Modena]; F. Cassani Piron-
ti: ‘Bonum nomen alter patrimonium’ il cognome quale princi-
pale eredità familiare [moeders familienaam toegevoegd aan 
de achternaam, met tal van vooral adellijke voorbeelden: van 
Borromeo d’Adda tot Vozzi Castriota Scanderbeg en Zileri dal 
Verme]; F. Zavattarro Ardizzi: Origini e storia di una famiglia 
monferrina: gli Zavattaro Ardizzi [4e deel, takken detti di Val-
macha, di Casale e Ticineto, di Terricula, en nog twee takken te 
Frassinetto]; C. Pillai: Gli Ustaccia in Barbagia. Negli anni ante-
cedenti alla II guerra mondiale decine di fuoriusciti croati furo-
no confinati in quest’area della Sardegna [Croatische politieke 
vluchtelingen verbannen naar Sardinië]; M.M. Caterino: Storia 
di un casato pugliese: vicende e genealogia della famiglia Ca-
terino [de voorouders van de auteur 17e-20e eeuw].

Oostenrijk
Adler, Bd. 27, 2013-4. N. Drimmel: Der eiserne Obelisk. Ein 
sprechendes Grabmal am Penzinger Friedhof [Kienmayer, 
von Kolm, von Ebeln, von  Posch, Stadl, Sierakowski, von Dier, 
von Bethlen]; W.J. Fittner: Trauungen auswärtiger Personen 
in den Matriken der Pfarre Eggendorf im Thale, Niederöster-
reich, Tom. I (1640-1684) [naamlijsten; van Rotenstainer t/m 
Neymair]; C. Mache: Ein Beitrag zu den Nachlässen und Samm-
lungen in der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft Adler 
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[Stiftung Retberg, Mar-
tin; deutsche Wappenbil-
der; personen die niet in 
de vorstenstand zijn ver-
heven: Andrássy, Appon-
yi, Beust, Buol-Schauen-
stein, Festetics, Grünne, 
Kolowtat, Károlyi, Na-
dásdy, Radetzky, Pall-
avicini, Zichy]; Nochmals 
Lovrek; Tierärzte … in 
Wien.
    Idem, 2014-5. S. Seit-
schek: Salbücher als 
Quelle zur Regional-, In-

stitutionen- und Personengeschichte (ca. 1705-1740) [adelsar-
chieven; privileges en titels; Schluga, Pruner, Savoy, de Szend-
rey; Handwerksordnungen; kloosters; ondernemers: von 
Hencklen, von Starhemberg, Althann, Plesch, von Dunant, du 
Paquier, de Nederlander Johann Weiß voor het stichten van fa-
brieken in Wenen; von Orsini Rosenberg; Vukassovich, Bandeu, 
Sartorius, Sallocher, von Beelen]; W. Szaivert: Numismatik und 
Heraldik [17e eeuwse munten]; G. Frölichsthal: Rechts- und 
Rangfragen anlässich der Eheschliessung von Erzherzogin 
Elisabeth mit Prinz Otto zu Windisch-Graetz [1902; Chotek, 
zu Stolberg-Stolberg]; Georg Pettenpeck und Hollabrunn [lan-
drichter 1567; Nidermair]; Nachlass von Herrenschwand [von 
Wolsberg]; zoeken in de homepage, o.a. Grafstenen.
 Idem, 2014-6/7. J. Budischowsky: Vom Ehehindernis des 
(noch) bestehenden Ehebandes: Zur zweiten Ehe Joseph Alois 
Schumpeters [1925; Reisinger, Ricarde-Seaver, Boody, Drudik]; 
A. Zimburg: Die österreichische Familie der Eisenbach [uit 
Zwaben, geadeld; Salcher von Ehrenwald, von Testa, von  Klezl, 
Ziegler; wapens]; M. Lutterotti: Die Salurner Adelsfamilien 
Feigenputz von Grießegg und Johanneser von St. Johannes 
[geadeld; wapens; Kramer, von Griefeld, Pfanzelter, Locherer, 
Teifenthaler]; G. Frölichsthal: Das Prädikat Durchlaucht in 
Österreich [historie]; W.J. Fittner: Die Hollabrunner Baderzunft 
1754-1791. Meister und aufgedingte Lehrjungen [artsengilde; 
naamlijsten per dorp; Liechtenöker].
 Idem, 2014-8. L. Rychnová: Anna Josefa Schliks Brief an 
Ferdinand Bonaventura von Weissenwolff [Ungnad; zilver-
mijnen; von Traudisch, von Salm-Neuburg, Harrach, boedel-
scheiding 1740]; A.G. Kerschbaumer: Die ‘Lewohl’: eine Lede-
rerfamilie als Schlossherren auf Wasen, Laubegg und Wagna 
[uit Hongarije, lederwaren, zijdeteelt, 19e-20e eeuw; Thaler, 
von Gaisruck, Kraxner, Teimer von Wiltau (wapen), von Perko, 
von Piberau, von Besozzi, von Formentini, Eglof von Engwil-
len, Bregant, Kellersperg]; M. Sollmann: Der Wappenschmuck 
der Wiener Minoritenkirche. Teil I. Einleitung und historischer 
überblick [Metastasio/Trapassi, Margaretha ‘Maultasch ‘von 
Tirol, von Böhmen, von Brandenburg]; G. Frölichsthal: Der alte 
Gotha und der österreichische Adel [overzicht opnamevoor-
waarden].

Geschichtsverein für Kärnten, 2014-1. J. Eichert: Rund um die 
Sattnitz - vom Mittelalter ins Industriezeitalter [Hatheyer, 
stroh, Pagitz]; R. Adamik: Auf den Spuren der Gewerkenfami-
lien Silbernagl und Voigt [rond Ferlach; Huebmershofer, von 
Kronthal, Mühlbacher, Marx]; C. Cvetko: Olivetaner auf Tanzen-
berg [abdij St. Josef; Mordachs, von Keutschach, von Tolomei, 
Seriolo, Ecker, Kahn]; A. Ogris: Ein Spaziergang durch Maria 
Saal [Zollfelder, Lesjak, Strußnig, Boeckl, Zunk, Welwitsch]; 
M. Kunstat: Auf den Spuren der Praga Austriaca [Radetzky]; C. 
Fräss-Ehrfeld: Meissen-Sachsen-Dresden [Wettiner, von Sa-
chsen]; L. Höbelt: Der Erste Weltkrieg. Die Motive für die Krieg-
sentscheidung 1914 [von Hötzendorf, Teleszky]; A. Mölschl: 
Zolloberamt Kremsbrücke; R. Kluger: Die Brüder Joseph Georg 
Tille (1742-1800) und Benedikt Tille (geb. 1752) [siertuinen; von 
Khuenburg, Zinner, Heister]; W. Drobesch: Eduard Ritter von 
Josch (1799-1874), Jurist, Botaniker, Maler].
 Idem, 2014-2. F. Jochum: Oberdrauburg [restauraties; ar-
cheologie]; C. Fräss-Ehrfeld: Die Flaschberger und ein Blick auf 
Oberkärnten im Mittelalter; R. Bäck: Vom Lippitzbachgraben 
durch das Griffnertal auf die Saualpe [ijzermijn; von Cronthal, 
von Egger]; J. Eichert: Adel und Bürgertum [von Jessernigg, Kern, 
Neuner, Hatheyer, von Ehrfeld]; M. Andreas-Grisebach: Goethe 
und seine Marienbader Elegie [von Levetzow]; Franz Kafka ‘Vor 
dem Gesetz’ [Praag]; Kärnter Mäzene: Das Haus Liechtenstein; 
L. Höbelt: Der Erste Weltkrieg [prijzen; landbouw; Karel I (IV)]; 
C. Fräss-Ehrfeld: Totengedenken [von Aichelberg-Labia; Rader, 
Wahliss]; A. Mölschl: Zolloberamt Kremsbrücke. Die Beschwer-
den der Stadt Gmünd [Khevenhüller]; H. Gräbner: Die Bergbau-
ern von Gall am Vorabend der Grundentlastung (1848) [Schögl].

Zwitserland
Maajan – Die Quelle [Joodse gen.], jg. 26, 2012 nr. 105. D. Teich-
man: Grosse Juden: der Religionsphilosoph Martin Buber [9 

gen., 1768-2008; Ru-
binstein, Schiff, Agassi, 
Strauss]; P. Stein: Aeltes-
te Familien in Endingen 
und Lengnau (6) [Neter, 
Oppenheim, Guggen-
heim]; A.L. Staudacher: 
100 berühmte jüdische 
Konvertiten in Wien, wel-
che ihren Namen geän-
dert haben (1782-1914) 
[001-039 Arnau-Karel]; 
idem: Quellenkritische 
Reflexionen zu abwei-
chenden Sterbedaten; M. 
& O. Margulies: Derriere 

un nom, une histoire de famille, des (re)trouvailles [Margulies, 
Kraemer, Schapira]; J. Sielemann: Einbürgerungsakten von Ju-
den aus Osteuropa aus der Zeit von 1871-1933 als familienge-
schichtliche Quelle [voorbeeld Blau]; B. Eggert: Ein Stolper-
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stein für Felix Matthies; 
S. Steckmest: Die Robi-
nows oder Hamburger 
(3) [verv.]; H. Göttlling-Ja-
koby: Aus den Sterbere-
gistern des Zivilstands-
amts Hamburg [alf. lijst, 
Abrabarnell-Fürst].
    Idem, jg. 27, 2013 nr. 
106. D. Teichman: Grosse 
Juden: der Schriftstel-
ler Kurt Guggenheim 
[kwst. 5 gen., 1728-1983; 
Ris, Laupheimer, Braun-

schweig, Dreyfuss, Weil]; P. Stein: Aelteste Familien in Endin-
gen und Lengnau (7) [Ris];
A.L. Staudacher: 100 berühmte jüdische Konvertiten in Wien, 
welche ihren Namen geändert haben (1782-1914) [040-100 Kar-
path-Zamara]; E. de Castro: Die Tabakfabriken Gebrüder de 
Castro [met schema familie, 5 gen., 1651-1884]; J. Sielemann: 
Betrachtung zur Erschließung der jüdischen Friedhofsregister 
Hamburgs; S. Steckmest: Die Robinows oder Hamburger (4) 
[slot]; H. Göttlling-Jakoby: Aus den Sterberegistern des Zivil-
standsamts Hamburg 1870 [alf. lijst, Gelberg-Könneker].
 Idem, 2013 nr. 107. D. Teichman: Grosse Juden: der Kompo-
nist Ernst Bloch [1880-1959, overzicht nakomelingen, kwst. 
8 gen. 1640-1959; Guggenheim, Weil, Braunschweig]; P. Stein: 
Aelteste Familien in Endingen und Lengnau (8) [Schlesinger]; 
C. Herbst: Hohenems Genealogie – Jüdische Familienge-
schichte in Vorarlberg und Tirol; D. Teichman: Hochzeitsliste 
des Naftali ben Schimon Blum (1707-1750) [met broncommen-
taar]; J. Sielemann: Die Einbürgerung osteuropäischer Juden 
im Kaiserreich am Beispiel Hamburgs; H. Göttlling-Jakoby: 
Aus den Sterberegistern des Zivilstandsamts Hamburg 1870 
(9) [alf. lijst, Ladewig-Wulff].
 Idem, 2013 nr. 108. D. Teichman: Grosse Juden: der Roma-
nist Victor Klemperer, der Dirigent Otto Klemperer [8 gen., 
1809-1960; Riesenfeld, Kahane, Sussmann, Rosenberg]; P. 
Stein: Aelteste Familien in Endingen und Lengnau (9) [Weil/
Wyhler]; idem: Henneli Moses Guggenheim [corr. op namen 
(groot)ouders en data!]; J. Sielemann: Das Porträt: Benjamin 
Leja [1797-1870]; idem: Schätze aus Amtsgerichtskellern [133 
testamenten; alf. lijst met jaar/periode, Aaron-Zadig]; H. Gött-
lling-Jakoby: Aus den Sterberegistern des Zivilstandsamts 
Hamburg 1871 (10) [alf. lijst, Abitz-Gutmann].
 Idem, 2014 nr. 110. D. Teichman: Grosse Juden: die Volks-
kundlerin Eugenie Goldstern [parenteel Mendel Goldstern, 5 
gen., 1832-2004; Karplus, Papanek, Brodsky, Wermer, Umans-
ky]; I. Gaudesova: Die datenbank der Gegenstände auf der 
Webseite der Gedenkstätte Theresienstadt; J. Sielermann: 
Das Porträt: Paul Arnheim und die Einführung der Straßen-
verkehrsampel [1880-1957]; idem: Registratorprobleme im 19. 
Jahr hundert; B. Eggert: Ein Stolperstein für Elisabeth Gordon 
geb. Wolfers in Hamburg-Harvestehude; P. Clemens: Der ge-
samte europäische Hochadel hat jüdische Vorfahren – diesel-

ben wie der Namensgeber der hamburgischen Hinrichsenstraße 
und wie unsere mecklenburgische Familie (Henriques-) Hinrich-
sen [de verwantschap verloopt via bastaard Alfonso de Cas-
tilla (1354-1429), vorst van Portugal, wiens moeder Paloma Ibn 
Yayha, *1325, een nakomeling is van de eerste opperrabbi van 
Portugal Ya’isch Ibn Yayha (1110-1204); Alfonso is de overgroot-
vader van koning Ferdinand II van Aragon]; S. Steckmest: Wer 
malte die Porträts von Betty und Salomon Heine? [19e eeuw]; ]; 
H. Göttlling-Jakoby: Aus den Sterberegistern des Zivilstands-
amts Hamburg 1871 (12) [alf. lijst, Lachmann-Zacharias].
 Idem, 2014 nr. 111. D. Teichman: Grosse Juden: die Histo-
rikerin und Flüchtlingshelferin Nettie Sutro-Katzenstein [= 
Nanette Gerstle (1889-1967), kwst. 6 gen., ca. 1670-1967; Fran-
kenheimer, Sutro, Gutmann, Neuburger, Einstein]; R. Harmon: 
Die Kunstwerke im Rathaus zu Basel und ihr jüdischer Inhalt; G. 
Zimmermann-Thaler: Die Odyssee meines Grossvaters 1914-
1930 [van Galicië naar Zwitserland, als krijgsgevangene in Sibe-
rië; Hechel, Thaler, Schönbach]; S. Brunotte: Das Foto, oder ‘was 
lange währt.’ [Lehmann]; R. Loeb: Korrekturen zum ‘Dictionnaire 
des rabbins …’ (2007); D. Teichman: Hochzeitsliste des Naftali 
ben Schimon Blum (1707-1750) [verv. 31; met broncommentaar]; 
J. Braden: ‘ein ausserordentlicher Fall …’ Rahel und Judith Wes-
selys Konversion zum Christentum in Hamburg 1792; S. Steck-
mest: Friederike Liman und der ‘Löwe von Gallipoli’; J. Siele-
mann: Ein Nachtrag zur Lebensgeschichte des Erfinders Paul 
Arnheim. Voorts: Inhoudsopgave Hefte 101-110.

Verder ontvingen wij: 
Le Héraut, jg. 129, 2014-3, 2014-4.
Arbeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Fa-
milienforscher, 2014-3. Die Webseite der AgoFF hat nicht nur 
ein neues Gesicht; Die Grabsteineinschriftendatenbank; Stan-
desamtregister im Archive Allenstein.
ASF. Informationsdienst [Saarland] 193, 2014-4.
Friedrichstädter Stadtgeschichte, sept. 2014. In plaats van 
het tijdschrift verscheen de Deutscher Städteatlas, Lieferung 
II Nr. 3, 1979, formaat ruim A3, 8 p. met uitleg.
Die Funzel [Bergischer Verein für Familienkunde], 2014 nr. 89. 
Familienbuch Lennep; Solinger KB einsehbar; Nachlass Enke.
Kölner Genealogische Blätter [afd. van WGfF], 2013-16. Das 
Historische Archiv, ontwikkelingen; das Rheinische Bildarchiv; 
bronbewerkingen; verschenen OFB; boeken; bidprentjes.
Mitteilungen Gesellschaft für Familienforschung in Franken 
e.V. (GFF), 2014 nr. 49. Bibliotheek, archief en database van 
GFF; Exulanten aus dem oberösterreichischen Hausruck- und 
Traunviertel.
 Idem,2014 nr. 50. OFB Oberschönau; lezingen; boekenbe-
standen.
Rundbrief [Familienkunde Niedersachsen], 2014-2. Boekenbe-
stand; Zum Kleeblatt; Goslar; migratie naar St. Petersburg.
Rundbrief Verein für Familien- und Wappenkunde in Würt-
temberg und Baden, 2014 nr. 24. Arbeitskreis Dornstetten; 
Werner-Zeller-Stiftung 25 jaar.
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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

Een zilveren speld voor Jan Netelbeek 
Na de bestuursverkiezing op 25 april nam de Algemene Ver-
gadering afscheid van Jan Netelbeek als lid van het Hoofd-
bestuur. Niet van Jan als actief NGV-er. Hij blijft betrokken 
bij de website en alles wat zich daaromheen afspeelt. Twee 
bestuurs perioden lang was Jan in het HB dé man van de web-
site en daarmee onmisbaar. Hij wist wat haalbaar was en wat 
niet; wat ‘dat moet toch mogelijk zijn’ in de praktijk betekende 
en wat de samenhang is tussen de éne wens en de andere, tus-
sen het nieuwe en het bestaande. Daarbij kwamen ook botsen-
de belangen aan het licht tussen wensen van leden en van de 
trotse makers en beheerders van onze website. 
Naast het werk in het HB en voor de website was en blijft Jan 
actief in de afdeling Apeldoorn. Namens allen bedankte de 
voorzitter Jan voor zijn bijdragen voor de NGV en in het HB. Jan 
verdween pas achter de tafel van het HB, nadat hij voorzien 
was van de volop verdiende zilveren speld van de NGV.

Een gouden speld voor Jan Polderdijk
Op 18 april 2015 was Jan Polderdijk 40 jaar penningmeester 
van de NGV-afdeling Zeeland. Hij kreeg  hiervoor een gouden 
speld.
Jan is ook al 20 jaar actief bij de stichting ‘Genealogische Pu-
blicaties Zeeland’ waarvan hij medeoprichter is. Verder was 
hij betrokken bij de oprichting van het Genealogisch Centrum 
Zeeland. Jan Polderdijk is ook vele jaren de stuwende kracht 
achter de Prae-1600 club geweest. Jan is een doener, die niet 
houdt van vergaderen, maar wel iemand op wie je altijd een 
beroep kunt doen. Vanwege zijn grote verdiensten voor de ge-
nealogie in Zeeland werd hem door NGV-voorzitter Toon van 
Gestel de gouden speld van de NGV uitgereikt.

De tekst is een coproductie van Toon van Gestel, 
Ferrie Moubis en Thijs van Veen.

Foto: Joke de Priester

Foto: Anny Käyser – van der Zee
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50 jaar Familiekunde Vlaanderen
In het gebouw van het FelixArchief van de stad Antwerpen 
werd op 14 en 15 maart ’50 jaar Familiekunde Vlaanderen’ ge-
vierd. Zowel op zaterdag als zondag werd dit vorm gegeven 
in presentaties en lezingen, waarbij allerlei aspecten van het 
genealogisch onderzoek aan de orde kwamen. 
De Grote Oorlog was aanwezig in het verhaal van Belgische 
vluchtelingen, zowel in Nederland als  in het Verenigd Konink-
rijk én in het digitaliseringproject van de frontpers. Daarnaast 
ging het over indexeren, print-on-demand, een handleiding 
voor digitaal onderzoek en hoe  informatie aan oude familie-
foto’s  te ontfutselen. 
De Red Star Line verscheepte vanuit Antwerpen in 60 jaar zo’n 
2 miljoen passagiers naar de Nieuwe Wereld. Hoe het Red Star 
Line museum verhalen hierover verzamelt en ontsluit kwam in 
een tweeluik aan de orde. Een eenvoudige vraag was tot twee 
maal toe de aanleiding tot onderzoek, waarbij een familiege-
schiedenis als resultaat werd gepresenteerd. Familienamen 
werden behandeld in twee voordrachten: over de verspreiding 
van familienamen en de invloed van dialecten op de ontwikke-

ling van familienamen in Vlaanderen. Tenslotte een presenta-
tie met de jongste inzichten uit het DNA onderzoek naar de 
verwantschap van de oudste families uit enkele dorpen.
De Erfgoedbeurs, die tegelijkertijd werd gehouden, was een 
groot succes. Een keur aan standhouders bood de bezoekers 
volop keus. Hierbij was de NGV goed vertegenwoordigd: de 
Dienst computergenealogie en de afdelingen uit het zuiden 
konden menig bezoeker verder helpen. Wel bleek de eerste 
pijler van het genealogisch onderzoek nog niet altijd bekend. 
Het kwam namelijk nog al eens voor, dat bezoekers dachten, 
dat wij wel zouden beschikken over recente gegevens van hun 
familie. Dat was dan wel aanleiding voor een gesprek over de 
eerste stappen van het onderzoek en de vele mogelijkheden, 
die daarna in het verschiet opdoemen. En zo kwam, twee da-
gen lang, een groot en onbevangen publiek in contact met de 
wereld van de genealogie. Al met al een geslaagde viering van 
’50 jaar Familiekunde in Vlaanderen’. 

Toon van Gestel 

Een zilveren speld voor Ger Telman
Bij de afdelingsvergadering van Hollands Noorderkwartier op 
11 februari 2015 ontving Ger Telman (rechts op de foto) uit han-
den van hoofdbestuurslid Jaap van Zweeden de zilveren NGV 
speld voor de grote bijdrage die hij heeft gegeven aan de ont-
wikkeling van de vereniging.

Zijn werk als vrijwilliger begon in september 1996 met het 
meewerken aan het afdelingsblad waarvan hij vervolgens in 
2000 de hoofdredacteur werd, waarbij hij zich vooral bezig-

houdt met de lay-out en met het gezamenlijk overleg in de re-
dactievergaderingen. In totaal heeft hij al 19 jaar meegewerkt 
in de redactie van het blad. Ook verzorgt Ger de website van 
Hollands Noorderkwartier en zorgt hij er voor dat de leden 
kort voor elke bijeenkomst via de mail aan de bijeenkomst 
worden herinnerd.

In 2000, toen we de grote oversteek gingen maken met het VC 
van Naarden naar Weesp, heeft hij zich enorm verdienstelijk 
gemaakt bij de verhuizing van de collecties en de inboedel. Hij 
maakte zelfs lange ritten naar de boerenschuur van de toen-
malige penningmeester Ab Gerbers in Drenthe waar alle over-
complete Gens Nostra’s en andere tijdschriften e.d. werden 
opgeslagen, inclusief de zilvervisjes! 
Daarna werd hij de rechterhand van Chris Goedhart, hoofd 
Interne Dienst van toen. Chris werd kort na de verhuizing 
ziek en Ger heeft hem veel werk uit handen genomen. Na 
het overlijden van Chris werd Ger hoofd Interne Dienst; een 
belangrijke verantwoordelijke functie. Hij is de opper-zorg-
meester van ons centrum! Wekelijks is hij in Weesp te vinden, 
nu al ruim 13 jaar.

Wil Hermanus-Schipper

Foto: M
arry Luken
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Verslag van de Algemene Vergadering van 25 april jl. in Driebergen
Na de opening is stil gestaan bij de 141 leden die afgelopen jaar 
zijn overleden. In de vergadering zijn, na enkele opmerkingen 
door de afdelingsafgevaardigden, het jaarverslag en de jaar-
rekening over 2014 vastgesteld. Er is afscheid genomen van 
Jan Netelbeek die zich na zes jaar lid te zijn geweest van het 
hoofdbestuur volledig gaat bezighouden met IT-activiteiten 
binnen de NGV. Voor zijn inzet is hem door de voorzitter de zil-
veren NGV-speld uitgereikt. Penningmeester Ferd Oorsprong 
is herbenoemd. De heren André Proost en Peter de Bruin zijn 
benoemd als hoofdbestuurslid en Heimen Hooijer is benoemd 
als tweede penningmeester.
Op de, door het hoofdbestuur opgestelde, nieuwe statuten en 
huishoudelijk reglement zijn zowel schriftelijk als mondeling 
opmerkingen geplaatst die verwerkt worden in een versie die 
in het najaar ter besluitvorming zal worden aangeboden aan 
de AV. 
Het voorstel van het hoofdbestuur voor meer differentiatie in 
het aanbod van lidmaatschap leverde veel vragen en opmer-
kingen op. Er is zeker herkenning van een behoefte bij leden 
om een keuze te maken in het ontvangen van gedrukte- of digi-
tale publicaties van de vereniging. De afgevaardigden zijn van 
mening dat de onderbouwing van de financiële gevolgen niet 
duidelijk genoeg zijn weergegeven. Het hoofdbestuur gaat 
deze verdiepingsslag uitwerken. Voor de volgende AV, eind 
november, is bij een eventueel akkoord de invoering voor 2016 

niet meer haalbaar omdat dit minimaal drie maanden door-
looptijd vraagt. De ingangsdatum voor een ruimere keuze in 
gedifferentieerd lidmaatschap wordt hiermee uitgesteld naar 
2017.
De vergadering heeft het hoofdbestuur groen licht gegeven 
om verder te gaan met het onderzoek voor collectieve con-
tracten voor het drukken en verzenden van publicaties. De 
koppeling van differentiatie lidmaatschap en collectief druk-
ken en verzenden, heeft invloed op de financiële positie van de 
vereniging en de activiteiten die plaats vinden.
Op het voorstel voor de invoering van creditpunten die in de 
toekomst nodig zijn voor het bevragen van digitale gegevens-
verzamelingen zijn door de afgevaardigden aan het hoofdbe-
stuur heldere uitgangspunten meegegeven die verwerkt wor-
den in een definitief voorstel.
Het hoofdbestuur heeft een commissie ingesteld die advies 
gaat uitbrengen over de ‘functionele wensen en eisen’ waaraan 
een verenigingscentrum dient te voldoen om gebruikt te wor-
den voor bestuursactiviteiten, als ontmoetingscentrum en als 
archiefcentrum voor de collecties van de NGV.
De werknaam ‘Onderdeel Heraldiek’ is, nu de invulling van 
functionarissen voor de activiteiten rond is, omgezet naar 
‘Sectie Heraldiek’.

Arie van Herk, secretaris 

GN 2015-jaargang 70 nummer 2, pagina 65
Veertien kwartieren van Dr. Francois Boogert
Nr. 10 Jan Jorisz. van Ophoven, substituut secretaris van Delft 
1630. overleden 3 november 1645, begraven Delft 7 november 
1645. Lees: Jan Jorisz. van Ophoven, notaris te Delft 1634-1683, 
begr. Delft 16 november 1683. (Hij was verwisseld met zijn gelijk-
namige neef). Hans Nagtegaal

GN 2015-jaargang 70 nummer 3, pagina 107
Oproep van de redactie
In het onderschrift van de afbeeldingen moet de bron worden 
toegevoegd: Wikipedia. J.D. Lafeber

GN 2015-jaargang 70 nummer 3, pagina 119
De kwartieren van Mr. Willem van der Lelij 
Nr. 3 Maria van Heemskerck van Beest, moeder van het Oude 
Mannen- en Vrouwenhuis te Delft 1626. Lees: 5 januari 1726. 
Hans Nagtegaal

GN 2015-jaargang 70 nummer 5/6, pagina 253
Napoleon en de Sint-Jan in ‘s-Hertogenbosch
Voetnoot nummer 2 in de intro moet zijn voetnoot nummer 3. 
Klaas van Elk

GN 2015-jaargang 70 nummer 5/6, pagina 255
Aan dit nummer werkten mee
Emailadres Ben Franken: benfranken@kpnplanet.nl moet zijn: 
frankenben@ziggo.nl.

Nieuws

 Aanvullingen en verbeteringen
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Lidmaatschap van de Nederlandse Genealogische Vereniging
Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan 
nevenstaand adres en niet aan de afdelingen.

Contributie: Gewoon en buitengewoon lidmaatschap: € 46 (kor-
ting op het lidmaatschap bij automatische afschrijving € 1) per 
jaar inclusief de inschrijving bij één regionale afdeling. Gezinslid: 
€ 11 per jaar. Voor in het buitenland wonende leden is de contri-
butie € 49. De extra € 3 is voor toezending van het afdelingsblad. 
Gens Nostra onvangen zij digitaal of met een toeslag van € 40 bij 
toezending per post.
Bijkomende inschrijving bij een extra regionale afdeling: € 11 per 
jaar; bijkomende toezending van het Heraldisch Tijdschrift € 20 
per jaar.
Contributiebetaling: vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar 
(bij voorkeur door een machtiging tot automatisch afschrijven) 
franco aan de NGV.
Opzegging lidmaatschap: schriftelijk aan nevenstaand adres vóór 
30 november van het lopende kalenderjaar. In geval van overlijden 
is het voldoende de afdelingssecretaris bericht te sturen.
Betalingen: svp op de volgende rekeningen:
Contributie: NL02INGB-0000547064.
Dienst Bestellingen: NL42INGB-0003639286, alleen betalen na 
ontvangst factuur.
Overige betalingen: NL02INGB-0002843032.
Betalingen van buiten Europa uitsluitend via PayPal op info@ngv.nl; 
cheques worden vanwege de hoge kosten niet geaccepteerd. Alle 
rekeningen lopen bij de ING en staan op naam van de NGV. BIC van 
de ING bank is: INGBNL2A.

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

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

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

Colofon Gens Nostra



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

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

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

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

een boek sterk wordt vereenvoudigd.

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

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


