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Bij de voorplaat
Het beleg van Breda (1624-1625), geschilderd door Peter Snayers, ook Peeter Snaijers genoemd (Antwerpen, 
1592 – Brussel, 1666/1667), getrouwd met een nicht van schilder Cornelius Schut.
Hij was een leerling van Sebastiaen Vrancx, de eerste Nederlandse veldslagschilder, voor hij in 1612 lid werd van 
het Antwerpse kunstenaarsgilde van Sint-Lucas. Omstreeks 1628 was Snayers inwoner van Brussel. Aldaar 
werkte hij voor Isabella van Spanje en nadien als hofschilder voor kardinaal-infant van Spanje Ferdinand van 
Oostenrijk en aartshertog Leopold Wilhelm van Oostenrijk. Voor hen schilderde hij historische gevechtsscenes 
met een grote aandacht voor topografische juistheid. Deze schilderijen waren bedoeld voor militairen en alles 
was daarop zo getrouw mogelijk afgebeeld.
Pieter Snayers is de meester in dit genre. Zijn werken tonen in een landschap met een hoge horizon, de militaire 
formaties in vogelvlucht. De voorstelling geeft nauwkeurig de troepenbewegingen weer, hoewel Pieter Snaijers 
zelf nooit een veldslag bijgewoond heeft. Hij werkte met albeeldingen die gemaakt waren door mensen die zelf 
als militair bij de veldslag aanwezig waren en gedeeltelijk openbaar gemaakt zijn door Matthäus Merian in zijn 
Theatrum Europaeum (Frankfurt am Main, 1646-1738).
De schilderijen zijn in drie zones verdeeld. Op de voorgrond zijn meestal de commanderende veldheer, de 
opdrachtgever en aspecten van het soldatenleven te vinden, in het midden zijn de tactische manouvres van de 
verschillende afdelingen te zien en in het bovenste deel gaat het landschap met een blauwe kleur over in een 
rustige lucht. De grootte van de delen hangt af van hoeveel plaats de handeling in het midden nodig heeft.
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Van de redactie  

In deze septembereditie van Gens Nostra zijn een aantal uiteenlopende artikelen opgenomen. 
We beginnen met een interessant artikel van Jos Welzen getiteld: ‘Wie was den manhaften en 
vrome capiyteyn Dierck de Leeuw’? Hij wordt het eerst vermeld in de Bossche Archieven als 
Dierck van Boxmeer wanneer hij op 7 oktober 1604 tien gulden betaald krijgt voor het bier dat zijn 
manschappen gedronken hebben bij het lossen van de vreugdeschoten ter viering van de inname 
van Oostende. Na het aflopen van het Twaalfjarig Bestand, in 1621, was Dierck Janssen de Leeuw 
busschieter en kapitein van een compagnie voetknechten in dienst van de koning van Spanje en 
speelde hij een belangrijke rol bij de verdediging van ’s-Hertogenbosch tijdens de belegering door 
prins Frederik Hendrik in 1629. Zijn soldaten voerden strooptochten uit in het Staats gebied, 
waardoor het garnizoen van ’s-Hertogenbosch gevreesd en gehaat werd. Uit de bronnen blijkt dat 
hij een vechtjas was met een behoorlijke reputatie die hem een vooraanstaande positie opleverde 
in ’s-Hertogenbosch.

Daarna vraagt Anton Vedders onze aandacht voor het fenomeen van kettinghuwelijken, in dit 
geval in Markelo. Hij vertelt hoe een ketting ontstond van maar liefst negen huwelijken over een 
periode van 98 jaar.

Krikke behandelt in zijn artikel ‘Een Bank van Lening in de familie Pars’, een van de leden van 
deze familie. Jacques Adriaens Pars werd geboren in Breda, verhuisde naar Leeuwarden en 
kocht, samen met zijn vrouw, de Bank van Lening in Kollum. Na een korte beschrijving van de 
gebeurtenissen rond de bank volgt een uitgebreide genealogie van de familie.

We vervolgen met deel 2 van het artikel van Klaas Reuvers ‘Op zijn Hoefjes terecht’.

Emmy Reijngoud, vertelt in haar bijdrage over de rol die de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 
speelde in het leven van de familie Zult. Hierbij was de Zuiderzeesteunwet van 1925, van grote 
betekenis. Deze wet zou ondersteuning moeten geven aan vissers die door de afsluiting getroffen 
zouden worden. Helaas ontvingen zij, tot hun grote teleurstelling, vaak minder dan waarop zij 
gehoopt hadden.

Dan vragen we uw aandacht voor de rubriek Digitaal, hierin wordt een ‘derde manier’ besproken 
om genealogische gegevens van WieWasWie, van andere archieven of van personen in te voeren, 
namelijk via het kladblok van GensDataPro: het spiekscherm.

We eindigen deze editie met de rubrieken Boeken, Tijdschriften en Nieuws. In de laatste rubriek 
wordt uw aandacht gevraagd voor aankondigingen van bijeenkomsten en de uitreiking van een 
gouden NGV-speld.

De redactie wenst alle lezers veel plezier met de uitgave die voor u ligt.
Frits van Oostvoorn
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JOS WELZEN

Wie was den manhaften en vromen 
capiteyn Dierck de Leeuw?

Het Twaalfjarig Bestand was de periode tijdens de Nederlandse Opstand, waarin 
tussen 1609 en 1621 niet of nauwelijks door de Nederlanden en Spanje werd 
gevochten. Het bestand kwam tot stand na vredesoverleg in Antwerpen. Vooral de 
Hollandse kooplieden hadden genoeg van de strijd, die veel geld kostte en de vrije 
handel blokkeerde. Het bestand eindigde toen landvoogd Albrecht van Oostenrijk 
in 1621 kinderloos overleed en de Zuidelijke Nederlanden weer rechtstreeks onder 
de Spaanse troon, met Isabella van Spanje als landvoogdes, kwamen. 

1. Kaart van ’s-Hertogenbosch uit Theatrum urbium celebriorum totius Belgii uitgegeven door Johannes Janssonius (1657)
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Dierck Janssen de Leeuw, busschieter en kapitein van een 
compagnie voetknechten in dienst van de koning van Spanje, 
speelde een belangrijke rol vóór en tijdens de belegering en 
inname van ’s-Hertogenbosch door prins Frederik Hendrik 
in 1629. Hij en zijn soldaten voerden strooptochten uit in het 
Staats gebied waardoor het garnizoen van ’s-Hertogenbosch 
in deze periode gevreesd en gehaat werd.
Dat dit hem een vooraanstaande positie opleverde binnen 
de stad ’s-Hertogenbosch, bleek wel uit de doopakte van zijn 
zoon Richardus de Leeuw op 25 januari 1607.1 De doopgetui-
gen hadden een vooraanstaande positie binnen de stad: Phi-
lippus van Brecht was schepen te ‘s-Hertogenbosch in 1596 
en 1599, en hoogschout van 25 december 1599 tot 14 septem-
ber 1629 en Anthonie Schetz, baron van Grobbendonk, was 
militair gouverneur van ‘s-Hertogenbosch van 1596 tot het 
einde van het beleg in 1629.

Onroerend goed

In de Bossche Archieven komt Dierck (Janssen) van Boxmeer het 
eerst voor als hij op 7 oktober 1604 tien gulden betaald krijgt voor 
het bier dat zijn manschappen gedronken hebben bij het lossen 
van de vreugdeschoten ter viering van de inname van Oostende.2

Dierck Janssen de Leeuw van Boxmeer, busschieter binnen de 
stad ’s-Hertogenbosch, koopt op 3 augustus 16053, via Mat-
thijs van den Ancker, griffier van ‘s-Hertogenbosch, curator 
over Huijbert, zoon van wijlen Willem Diericx van Geldrop bij 
wijlen Elisabeth, dochter van Dirck Henricx, pleijtmaker, een 
huis achter de Mandemakers. Vroeger heette dit ‘Het Root 
huijs‘, en nu ‘De klimmende of witte Leeuw‘ en ligt tussen Cor-
nelis Raidt en de weduwe van Gooswinus van Gene en kinde-

ren. Dit pand was op 19 augustus 15834 gekocht door Wilhel-
mus Theodorus Peters.
Op 27 oktober 16055 maakt Dierck Janssen de Leeuw, canon-
nier ten dienste van de stad ’s-Hertogenbosch en eigenaar 
van het pand ‘De rode klimmende Leeuw‘ een afspraak met 
Peter Tielmans, die eigenaar is van ‘De Blauwe Sleutel‘, waar-
door Peter de zijmuur van zijn pand mag afbreken en bij her-
bouw balken kan leggen in de muur van het pand van Dierck.
Op 23 november 16166 verkoopt Dierck Janssen de Leeuw van 
Boxmeer, aan Adriaen Wijnen van Dinter, bierbrouwer, een 
jaarlijkse en erfelijke cijns van 12 carolusgulden7 van en uit een 
huis achter de Mandemackers te ’s-Hertogenbosch, eertijds 
‘De witte klimmende Leeuw‘ en nu ‘De gulden Cartouw‘, gele-
gen tussen Peter Tielman en Willem Jans, de bakker tot Enge-
len, losbaar met 200 gulden. Dierck Janssen de Leeuw loste 
dit af op 1 juli 1622.
Op 29 december 16168 verkoopt Dierck de Leeuw aan dezelf-
de Adriaen Wijnen van Dinther een jaarlijkse en erfelijke cijns 
van 25 carolusgulden van en uit bovengenoemd huis, geredu-
ceerd tot 18 carolusgulden op 6 januari 1617 en afgelost aan 
Elisabeth Wijnants huisvrouw van Adriaan op 29 december 
1616. Interessant detail is dat Cathelijn, weduwe van Peter 
Tielman, hertrouwt met Jan van Erp, soldaat of bootsgezel 
van de compagnie van kapitein Dierck de Leeuw.9

Justitie

In de loop der jaren was Dierck de Leeuw betrokken bij ver-
schillende rechtszaken.
In 1610 dient een rechtszaak10 tegen Jan Jansen Druif, 24 jaar, 
uit Oudewater en geboren in Leiden, vagebond, openbaar dief 
en fameuze kwaaddoener wegens diefstal van een aantal zil-

3. Eerste vermelding van Dierck van Boxmeer in de Bossche Archieven (Stadsarchief (SAH), OSA 1340, Ingrosseer-
boek 1603-1604). Op 7 Octob(ris)1604 Dierck van Boxmeer, constabel, ter cause van hondert wit potten biers bijden 
hebben Schepenen den canoniers, ter cause van de victorie van Ostende, geschoncken, betaeld tien gulden.

2. Doop van Richardus de Leeuw op 25 januari 1607 in ’s-Hertogenbosch (Stadsarchief (SAH), DTB 32 f 25v)
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veren voorwerpen (riem, haak en diverse knopen) ter waarde 
van ongeveer 25 carolusguldens, achter de Mandemakers bij 
kapitein Dierck de Leeuw, busschieter. Jan Jansen Druif was 
al eerder te Oudewater en Gorinchem gegeseld en gebrand-
merkt. De eis was ophangen en wurgen. Er is een verklaring 
van kapitein Dierck de Leeuw, dan 38 jaar oud voorzien van 
zijn handtekening.
In 1618 treedt hij op in een rechtszaak11 tegen Jacob  Driesen, 
kapitein van de Opdraijers uit Dordrecht. Jacob Driesen wordt 
veroordeeld voor diefstal van een pistoole en het  vuerslot 
van een lanckroer bij Dierck de Busschieter, waar hij zijn in-
trek had genomen. Jacob Driesen had gediend onder kapitein 
Blijlevens, tijdens het eerste beleg van ’s-Hertogenbosch in 
1601, vanwaar hij zonder paspoort is vertrokken.

Verder komt Dierck de Leeuw, als kapitein van een compagnie 
bootsgezellen in dienst van de koning van Spanje en ook als 
poorter van de stad ’s-Hertogenbosch, oud ongeveer 46 jaar, 
als slachtoffer voor in een rechtszaak.12 Op 28 april 1622 te-
gen Henrick soone Isaac Thomas, goudsmid uit ’s-Hertogen-
bosch, wegens steken en doden. Klaarblijkelijk was er een ge-
schil tussen Dierck de Leeuw en Henrick en zijn broer Robbert 
over de betalingen van een vierroer13 dat Robbert (nu in dienst 
van het Staatse leger, de vijand) gekocht had van Dierck de 
Leeuw. In groot detail worden de verwondingen beschreven 
die Dierck de Leeuw opliep toen hij met een mes op de brug 

bij de (voormalige) Minderbroederskerk werd doorboord 
door Henrick, de goudsmid.
Uit de processtukken volgt ook dat op het leven Dierck de 
Leeuw een prijs gesteld was door de vijand. Zo schrijft de 
‘aen legger‘ in deze zaak: […] gehort ende verstaen te hebben 
dat de vijanden op zijn exponente doot oft leveringe groote 
prijsen hebben gestelt gehadt.

Dit feit geeft aan welke rol Dierck de Leeuw speelde en hoe 
hij bekend stond bij de vijand. Kapitein  Dierck de Leeuw leg-
de een beëdigde verklaring af bij de auditeur militair Rogier 
Hessels in opdracht van jonkheer Philips van Brecht, hoog- en 
laagschout van de Stad en Meijerij van ’s-Hertogenbosch.11 De 
verklaring werd door Dierck de Leeuw met zijn gewoone nae-
me ende signative ondertekend.

Interessant is dat de handtekening van Dierck de Leeuw iden-
tiek is aan de handtekening, die voorkomt onder een verkla-
ring als getuige, gepasseerd op 13 mei 1622 bij notaris Gode-
fridus Henri.14 Alles duidt erop dat kapitein Dierck de Leeuw 
een handtekeningstempel15 gebruikte.

Poorter en pachter van ’s-Hertogenbosch

Op 16 maart 161216 wordt Dierck Janssen de Leeuw van Box-
meer ingeschreven als (gratis) poorter met eed. Een beves-

4. De bekentenis van Jacob 
Dries en (Stadsarchief (SAH), 
RA 77/6 jaar 1618). […]ende sijne 
optreck genomen ten huijse van 
dierck de Busschieter, alwaer 
hij bekent op vrijdach smorgens 
lestleden genomen te hebben de 
pistoole hem alhier verthoont

5. De rechtszaak tegen Henrick 
soone Isaac Thomas (Stadsar-
chief (SAH), RA 130/12 jaar 1622). 
… met een stockaede door sijn 
lijff gesteeken, soe dat de stock-
ade voor wt zijns exponents 
buijck/soo lanck wt staek/ dat 
hij exponent de selve met beijde 
zijn handen vatte/ ende vast te-
gen hiel vresende noch meer ge-
steeken te wordden/ nijettegen-
staende sijn exponente vatten/ 
heeft de voorschreven gevange-
ne de stockaede wt sijn d’expo-
nents lichaem te rugge geruckt.
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tiging17 wordt ook gevonden in de jaarrekeningen van jonker 
Philips van Brecht, de laagschout van ’s-Hertogenbosch, waar 
Dierck Janssen de Leeuw van Boxmeer genoemd wordt naast 
de andere 20 poorters die dat jaar zijn toegelaten. Jonker Phi-
lips van Brecht, zoals hiervoor al aangegeven, was getuige bij 
de doop van de oudste zoon.
Dierck de Leeuw was kapitein van een compagnie voetknech-
ten in dienst van de koning van Spanje en had daarnaast ook 
een gedeelte van de stadswateren te ’s-Hertogenbosch ge-
pacht. In het conclusieboek, resoluties der Vergaderinge 
der Stadt ’s-Hertogenbosch, is te lezen dat Peter Tielmans 

en Dierck de Leeuw pachter worden van de stadswateren 
te ’s-Hertogenbosch18 (Peter Tielmans woonde naast Dierck 
de Leeuw aan de Brede Haven). In 1632, wanneer hij in Breda 
woont, pacht hij de Tol van Geervliet en Gorcum van rent-
meester Servaes Schilders.19

De rol van Dierck de Leeuw als militair

Kapitein Dierck de Leeuw wordt verscheidene malen20 ge-
noemd wanneer zijn manschappen trouwen, kinderen krijgen 
dan wel sneuvelen in gevechten met de vijand.
Zijn zoon Richardus was getuige21 in plaats van zijn vader bij 
de doop van Cornelius Franssen, zoon van de Corstiaen Frans-
sen en Ann en verder nog bij de doop van Maria van Wel, doch-
ter van Peter Janssen van Wel en Berber. Mogelijk geeft dit 
een indicatie dat Dierck Janssen de Leeuw regelmatig niet in 
de vesting ’s-Hertogenbosch was, maar hierover later meer.
De meeste van zijn manschappen woonden vlak bij de Vis-
markt aan de haven zoals blijkt uit een gedetailleerd over-
zicht22 van de plaatsen waar militairen ingekwartierd waren 
bij de Bossche burgerij in 1622. Met name gedurende de bele-
gering van de stad ’s-Hertogenbosch begaf kapitein Dierck de 
Leeuw zich in het buitengebied om daar de lokale bevolking te 
dwingen tot het nakomen van hun verplichtingen. Duidelijke 
indicaties vinden we hiervoor in verschillende bronnen. Zoals 
in het jaar 1622,23 welk jaar gekenmerkt werd door wilde plun-
dertochten in de Meijerij door het Spaans soldatenvolk dat 
zijn soldij niet had ontvangen. Gelukkig ging dit geweld, even-
als de goed georganiseerde strooptochten van prins Frederik 

Hendrik, aan de stad ’s-Hertogenbosch voorbij. 
Toen de Spaanse bevelhebber Spinola in datzelfde jaar het 
beleg had geslagen voor Bergen op Zoom, dreigde het oor-
logsgeweld ’s-Hertogenbosch wederom te naderen. Maurits, 
die een mogelijkheid had gezien zijn Spaanse tegenstander 
te verdrijven, trachtte Spinola nu weg te lokken door een aan-
val op ’s-Hertogenbosch te ondernemen. Dit althans moeten 
we wel opmaken uit de bijzonderheden die Die chronijcke 
der Stadt ende Meijerije van ’s-Hertogenbosch van het Sint 
Geertruiklooster24, het verhaal van Oudenhoven uit 167025 en 
andere bronnen26 voor ons bewaard hebben. In de kroniek van 
het Sint Geertruiklooster wordt uitvoerig beschreven dat op 
9 augustus 1622 prins Maurits van plan was de stad te over-
rompelen, maar:
De tweede ontdeckinge was dat Dirck den Busschieter, sijn-
de een vermaert captijn ende partijganger, in den donckeren 
nacht met eenen merckelijcke buijt aen de Hintam erpoort 
aencomende de trommel lieth roeren om ingelaeten te wor-
den; ende ingelaten sijnde liet den governeur tot vreugde met 
een canon drie scheuten doen, waer door den prins waende 
verraden te sijn ende den aenslach niet int werck stelde soo 
dat hij smorgens wederom vertrocken is over den Helvort-
se dijck, het welck captijn Dirck Buschschieter siende, heeft 
met consent van Grobbendonck een canon gereet gemackt, 
het welck hij loste als hij een brigaert vaendragers int gesigt 
creeg van de welcke hij vijff op een reije met desen canon 
gescheut ter neder gevelt; het welck den prins siende soude 
geseijt hebben, dat dit geen canonnier maer captijn Dirck den 
Buschschieter gedaen hadde.

Boven aangehaalde bronnen bevestigen dat kapitein Dierck 
Busschieter de Leeuw zich gedurende de verschillende bele-
geringen van de stad buiten de stadswallen begaf en met ee-
nen merchelijcken buyt of cum aliquibus spoliis terugkeerde, 
waarbij zeer zeker de lokale boerenbevolking het heeft moe-
ten ontgelden.27 Ook is hij veelvuldig afwezig als getuige bij de 
doop van kinderen van zijn familie of manschappen.
Zo blijkt verder uit de resoluties van de Staten Generaal28 in 
februari 1627 dat de Spanjaarden aan kapitein Jean Pleuren, 
oud-drost van Heel, opdracht gegeven hebben alle uiterwaar-

6. De rechtszaak tegen Henrick 
soone Isaac Thomas (Stadsar-
chief (SAH), RA 130/12 jaar 1622)

7. Handtekening kapitein Dierck de Leeuw (Stadsarchief (SAH), RA 130/12 jaar 
1622, rechtszaak tegen Henrick soone Isaac Thomas uit ’s-Hertogenbosch

8. Handtekening kapitein Dierck de Leeuw als getuige op 13 mei 1622 
(Stadsarchief (SAH), N 2677, Notaris Godefridus Henri, f24)
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den en rivieren onder contributie te brengen en alles buit te 
maken wat hij tegenkomt. De stropers die de aanvallen ple-
gen, gebruiken steeds meer geweld teneinde met hun sloe-
pen de vaart tussen Zeeland en de overige provincies en op 
de Merwede te ontregelen. Pleuren heeft zelfs speciaal toe-
stemming om uit de nabijgelegen garnizoenen zoveel volk te 
lichten als hem dienstig lijkt. Zijn opdracht betekent overi-
gens niet dat die van kapitein Dierck de Leeuw alias Consta-
pel29, een van de oudste en vermaardste lopers30 die zich met 
zijn volk in ‘s-Hertogenbosch ophoudt, is komen te vervallen. 
Integendeel, deze is in toenemende mate dagelijks in de weer 
en heeft nu als opdracht om Pleuren te assisteren of voor ei-
gen eer te gaan. Nog onlangs is Dierck in eigen persoon met 
vijf sloepen in de Biesbosch verschenen om de uiterwaarden 
en visserij onder contributie te brengen om zo beter de door-
gangen te kunnen bereiken waarvandaan zij hun aanvallen 
plegen.

Zo is er eind 162731 een bericht is dat Spaanse bevelhebber 
Spinola wederom iets van plan is. Hij heeft Dierck de Leeuw 
en Lange Kees uit ‘s-Hertogenbosch met alle in de stad aan-
wezige schuiten en matrozen naar Zandvliet ontboden. De 
Staten Generaal vragen de commandanten van Heusden en 
Woudrichem om op hun hoede te zijn.

Tijdens de bezetting van ’s-Hertogenbosch in 1629 speelde 
kapitein Dierck de Leeuw een actieve rol, zoals blijkt uit ver-
schillende bronnen.32, 33

Bij de belegering van ’s-Hertogenbosch in 1629 was het graaf 
Willem van Nassau die de eerste schoten op de stad liet los-

sen. Deze veldoverste van Prins Fredrik Hendrik had de taak 
om de Orthenpoort te veroveren. Vanuit de belegerde vesting 
stak op 10 mei 1629 kapitein Dierck de Leeuw met twaalf 
mannen de Koedijk door. De onderwaterzetting plaatste de 
aanvallers voor grote problemen. De aanval moest na enkele 
dagen zelfs worden gestopt.

Enige maanden later, op 22 augustus 1629 in de laatste 
maand van de belegering van ’s-Hertogenbosch, bracht: ca-
piteyn Dirck de Leeus volck drie peerden met een cornet in, 
die sy ghevanghen brachten van Wijck te Duerstede, soo sy 
seyden, daer uyt wy verstonden, dat Graef Hendrick van-
den Bergh Amersfoort inghenomen hadde, ende drie dagen 
daer naer gheplondert ende verlaten: oock dat den vyandt 
ondertusschen Wesel met verrassinghe inghenomen had-
de.

Op 25 augustus 1629 vermeldt bisschop M. Ophovius in zijn 
dagboek In prandio D, Auditor et Capitaneus Dierc, canonier, 
qui pisces miserat.34 Klaarblijkelijk had Dierck de Leeuw ook 
nog voor de vis tijdens de lunch met de Bisschop gezorgd.

De val van ’s-Hertogenbosch

Na de dood van zijn eerste echtgenote Mayke (vermoedelijk 
vóór de belegering van ’s-Hertogenbosch in 1629), hertrouwt 
Dierck de Leeuw met Hendricxken van Weerden, dochter 
van Coenraerd van Weerden, eigenaar van de wijntaverne De 
Zwarte Arend.35

Coenraerd Lucassen van Weerden was poorter van de stad 

9. Resoluties Staten Generaal 
op 27 februari 1627 (Nationaal 
Archief, inv.nr. 1.01.02 Staten 
Generaal, nr. 3186 resolutie 27 
februari 1627)

10. De kroniek van het St. 
Geertrui klooster (Stadsarchief 
’s-Herto gen bosch (SAH). Die 
chronijcke der Stadt ende Meije-
rije van ’s-Hertogenbosch 1140 
-1699, f 164, 10 mei 1629). Den 
10 dito stack Dirck den Busch-
schieter, een captijn binnen 
deser stadt, met twelf man het 
Koeij dijcken door; ende den prin-
ce volck, sterck negenenvijftich 
mannen mijnende hetselve te be-
letten; maer moesten vertrecken 
met verlies van twee man.
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’s-Hertogenbosch sinds 158536 en was gehuwd met Elisabeth, 
dochter van Jan Aertszn van Dael.
Van hun zeven kinderen trouwen twee dochters met zeer 
voorname militairen:
Jan; Maria, trouwt (1) jonker Ludloph van Ensse, kapitein in 
dienst van de koning van Spanje, trouwt (2) jonker Lodewijk 
Vereycken, luitenant-generaal, ook in dienst van de Spaanse 
koning; Hendricxken, trouwt (1) Ambrosius Loots, vaandeldra-
ger, trouwt (2) den manhaften en vromen Dierck de Leeuw, 
kapitein eener compagnie voetknechten in dienst van den-
zelfden koning te Breda37; Henrick, alferes reformé,38 ook in 
dienst van de koning te Breda; Mechtildis; Anna; Mr. Lucas van 
Weerden, procureur te ’s-Hertogenbosch.

Kapitein Dierck de Leeuw verliet de stad ’s-Hertogenbosch in 
het gevolg van Anthonie Schetz, baron van Grobbendonk na 
de overgave op 17 september 1629.
Uit een verzoek van Dierck de Leeuw, kapitein van een com-
pagnie mariniers uit Den Bosch, op 29 september 162939 
gericht aan Carlos Coloma, de Spaanse legeroverste, en aan 
kardinaal de la Cueva, blijkt dat zijn compagnie verdeeld is 
over Brussel en Breda. Hierin vraagt Dierck de Leeuw naar 
Breda te mogen gaan. Het is immers zijn compagnie die de in-

cursions uitvoerde die de vijand dwong contributie te betalen 
en hij is dus meer van dienst in Breda dan hier. Dit wordt hem 
toegestaan.
Hieruit kunnen we een aantal dingen afleiden, namelijk dat in-
derdaad Dierck de Leeuw tot de capitulatie in Den Bosch was 
en dat na de overgave zijn compagnie werd opgesplitst, waar-
bij één helft naar Breda, de andere naar Brussel trok, totdat 
ze op zijn verzoek opnieuw werd samengetrokken in Breda. 
Dierck de Leeuw zelf was blijkbaar bij de halve compagnie in 
Brussel. Uit het laatste document kunnen we ook een aantal 
vermoedens bevestigd krijgen over de rol die Dierck de Leeuw 
vervulde en hiervoor ook al beschreven was: kennelijk voer-
den zijn soldaten de invallen uit in het Staats-gebied om de 
boerenbevolking te dwingen tot het betalen van contributies. 
Vooral hierom werd het garnizoen van Den Bosch gevreesd en 
gehaat. In het boek van De Cauw er wordt kort verhaald over de 
reputatie van de Bossche soldaten die door hun collega’s uit 
Breda worden bespot als soldaten die enkel goed waren om 
boeren van hun bed te lichten.
Zoals dit verzoek aan Don Carlos Coloma, de Spaanse 
legeroverste en aan kardinaal de la Cueva verder aangeeft, 
is het waarschijnlijk dat hij dezelfde opdrachten in Breda zou 
blijven uitvoeren.

11. Prins Frederik Hendrik en graaf Ernst Casimir bij de belegering van ‘s-Hertogenbosch,1629 (Paulus van Hillegaard, Noord-Brabants Museum,  
’s-Hertogenbosch, bruikleen Rijksmuseum Amsterdam)
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De activiteiten van Dierck de Leeuw tijdens zijn 
verblijf in Breda
Inderdaad verhuist Dierck de Leeuw na dit verzoek van Brus-
sel naar Breda. Zo treden hij en zijn echtgenote Hendricxken 
van Weerden regelmatig op als getuigen bij huwelijken van 
zijn manschappen en bij dopen van hun kinderen.40

Verder verkoopt Hendricxken van Weerden aan Sebastiaen 
Janssen van der Avoirt een paard voor 87 gulden op 21 no-
vember 1635. Het paard is bruinharig en heeft een witte bles. 
De koop vond plaats in de herberg ‘De Drij Moren‘ te Breda.41 
Ook huurt Hendricxken van Weerden van dezelfde Sebastiaen 
Janssen van de Avoirt (als gemachtigde van Bartholomeus 
Cornelissen) een huis ‘De Schenckan‘ met kelder en de oude 
brouwerij voor 60 gulden per jaar. De oude brouwerij mag zij 
gebruiken voor haar twee paarden.42

Conform de afspraken gemaakt bij de overgave van ’s-Her-
togenbosch moet Dierck de Leeuw binnen twee jaar zijn huis 
aan de Brede Haven ‘t Gulden Cartouw‘ verkopen. Hij machtigt 
hiertoe in 1631 Luijcas van Weerden, procureur te ’s-Hertogen-
bosch en broer van zijn echtgenote Hendricxken43 om het huis 
in ’s-Hertogenbosch te verkopen. Mr. Lucas van Weerden en 
Joris de Greve zijn ook als momboirs aangesteld over Richar-
dus, Cornelius, Commerken en Judith, onmondige kinderen van 
Dierck de Leeuw bij wijlen Maria Cornelis, zijn huisvrouw, ge-
boren te Babilonienbroeck, in het land van Altena.
Op 6 augustus 1631 wordt het huis ‘t Gulden Cartouw‘ achter de 
Mandemackers verkocht44 aan Cornelis Roeloffs, havenmees-
ter, die een cijns van 25 carolusgulden verkoopt aan Jan Jans 

(van Geffen), gehuwd met Commerken dochter van Dierck de 
Leeuw, losbaar met 500 guldens,45 welke afgelost wordt op 20 
september 1661.

Op 27 April 1632 houdt de rentmeester Servaes Schilders zit-
ting in herberg ‘De drije Oranien Appel‘ op de markt in Breda 
alwaar hij de tol van Geervliet en Gorcum zal verpachten. Kapi-
tein Dierck de Leeuw verkrijgt deze pacht als hoogst bieden-
de. Zowel de Schout en Schepenen en de regeerders van de 
vrijheid Oosterhout, als de schepenen van de dorpen en heer-
lijkheden Terheijden, Ginneken, Alphen, Baerle, Chaam en Gil-
ze, alle gelegen binnen de Baronie van Breda, voeren verweer 
tegen deze Geervlietse tol. Kapitein Dierck de Leeuw wijst op 
16 juli 1632 het rekwest af. Er valt wel te concluderen dat de 
soldaten van Dierck de Leeuw zich ernstig zouden hebben mis-
dragen, alhoewel Dierck de Leeuw in zijn repliek dit ontkent. 
Zo schrijft hij in zijn repliek aan de verweerders:
… ende aengaende d’excessen van des rescribents soldaeten, 
de selve worden injurenselijck ende teghen de waerheyt ge-
allegeert, waeronder hij is protesterende van iniurien midts 
desen behoudelijck d’impertinentie van dijen. Want soo verre, 
off den rescribent off sijne soldaeten hun souden hebben mis-
gaen, moghen hun daerover addresseren ende beclaegen aen 
de militaire overicheyt aen welcke so toestaende daerinne te 
versien naer behoiren …46

Het laatste bekende wapenfeit van Dierck de Leeuw, kapi-
tein, speelt zich af in dorpen van de Over- en Neder Betuwe. 
Hij is door Johan van der Leene, rentmeester der domeinen, in 
1635 verzocht om de dorpen in de Over- en Neder Betuwe te 

12. De aftocht van het Spaanse garnizoen na de overgave van ’s-Hertogenbosch op 17 september 1629 (Pauwels van Hillegaert,1635, Rijksmuseum  
Amsterdam)
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dwingen tot betaling van de contributie. Hij was destijds ge-
legerd op de Schenkenschans. Deze vesting was sinds 28 juli 
1635 onder Spaans bestuur nadat het bij verrassing veroverd 
was door het Spaanse leger bestaande uit een bataljon Duit-
sers van vijfhonderd manschappen onder de Gelderse kolonel 
Adolf van Eyndhouts, die op 30 november werd neergescho-
ten. De Spaanse bevelhebber Gomare de Fourdin kreeg toe-
stemming met gewone eretekenen op 30 april 1636 de vesting 
te verlaten met achthonderd gezonde en zeshonderd zieke 
soldaten.47 Vermoedelijk bevond ook Dierck de Leeuw zich bij 
deze groep soldaten. Vervolgens werd bevelhebber de Four-
din de gouverneur van Breda tot het moment van overgave op 
11 oktober 1637.

De aanwezigheid van Dierck de Leeuw in Schenkenschans in 
de korte periode dat deze vesting in Spaanse handen42 was, 
is dan ook niet toevallig, vooral niet omdat hem gevraagd 
werd de Betuwe tot contributies te dwingen: de boeren uit de 
streek waren daarmee gestopt na 1629 (de dreiging was teza-
men met het Bossche garnizoen verdwenen) maar Dierck de 
Leeuw kende de omgeving nog, net zozeer als de dorpen hem 
waarschijnlijk nog kenden. Hij legde hierover op 11 Juli 1637 te 
Breda een verklaring af. Dit is de laatste officiële akte48 waarin 
Dierck de Leeuw voorkomt.
De stad Breda wordt belegerd van 21 juli 1637 tot 11 oktober 
1637 en de Spanjaarden verlaten op 11 oktober 1637 de stad 
richting Mechelen. Of Dierck de Leeuw hier nog bij is of dat hij 

13. Verzoek Capiteyn Diric de 
Leeuwe aan Carlos Coloma 
(RA Brussel, T105, inv.nr. 1998-
3 Zendbrieven, 29 september 
1629). Le Cap(iteyn) Diric de 
Leeuwe, l’estant dune comp(ag-
ni)e de mariniers sortie de Bois le 
Ducq ayant reputé, quel la moitie 
de sa comp(agni)e á esté envo-
yée á Breda, et l’autre.

14. Handtekening van Dierck de 
Leeuw kapitein onder zijn ver-
klaring over het innen van de 
contributies in de Neder-Betuwe 
(Stadsarchief Breda, N 91, f20r, 
7 juli 1637, Getuigenverklaring 
Dierck de Leeuw)

15. Doop van Dierick Jan Janssen 
op 28 november 1627 in ’s-Herto-
genbosch (Stadsarchief (SAH), 
DTB 36, f50v )
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in de laatste dagen van de belegering van de stad sneuvelt, is 
helaas (nog) onbekend. Hij is dan ongeveer 61 jaar.

Samenvatting

Dierck de Leeuw, busschieter en kapitein, stelde zijn dienst en 
ter beschikking van de Spaanse koning gedurende de Tachtig-
jarige oorlog. Hij kreeg hiervoor veel erkenning van de zijde 
van de Spanjaarden maar ook van de stad ’s-Hertogenbosch. 
Deze reputatie werd echter niet gedeeld door de Staten Ge-
neraal en de dorpen en streken waar hij opereerde. De Staten 
Generaal noemde Dierck de Leeuw dan ook: een van de oudste 
en vermaardste lopers (‘vagebonden’), die zich met zijn volk in 
‘s-Hertogenbosch ophoudt.

De stad ’s-Hertogenbosch vernoemde in 192149, na een besluit 
van de gemeenteraad, onder de naam ‘Busschieterstraat‘ een 
straat naar hem in de wijk de Muntel. Dit wegens zijn buiten-
gewoon moedig gedrag tijdens de belegering van ’s-Hertogen-
bosch in 1629 door prins Frederik Hendrik.

Fragment genealogie

I.  Dierck Janssen de Leeuw van Boxmeer, busschieter en 
kapitein van een compagnie voetknechten in dienst van 
de koning van Spanje binnen de stad ’s-Hertogenbosch 
trouwt (1) Mayke Cornelis Verdoenck, geboren te Babilo-
nienbroeck in het land van Altena. 

Uit dit huwelijk:
1.  Commerken, zie IIa.
2.  Richardus50, gedoopt ‘s-Hertogenbosch op 25 janua-

ri 1607, getuigen: Philippus van Brecht, Anthonius de 
Grobbendonck, Grifus Grauwe.

3.  Cornelius51, gedoopt ‘s-Hertogenbosch op 20 oktober 
1608, getuigen: Johannes Wilhelmi en Anna Johannis. 

4.  Judith52, gedoopt ‘s-Hertogenbosch op 25 augustus 
1610, getuigen: Cornelius Theodori en Catharina Floris. 

5.  Jenneken53, gedoopt ‘s-Hertogenbosch op 24 juni 1627, 
getuigen: Rijckart Diercx de Leeuw en Anneken Michie-
len.

Dierck de Leeuw trouwt (2) vermoedelijk vóór de belegering 
van ’s-Hertogenbosch in 1629 Hendricxken van Weerden, 
dochter van Coenraerd van Weerden, eigenaar van de wijnta-
verne de Zwarte Arend.

IIa. Commerken, geboren ‘s-Hertogenbosch vóór 1605 (haar 
doop is niet gevonden in ’s-Hertogenbosch), trouwt circa 
1625 Jan Janssen de Jonge van Geffen, zoon van Jan Jans de 
Oude van Geffen (kleermaker, lijnwever) en Lieske Herman 
Jacobs. Zij woonden in ‘Het Schip‘ aan de Brede Haven op 
korte afstand van ‘De Gulden Cartouw‘ waar Dierck Jans-
sen de Leeuw woonde.

 Uit dit huwelijk werden te ’s-Hertogenbosch zes kinderen 
geboren. De oudste zoon heet Dierick en is gedoopt op 
28 november 1627.54 Hij is vernoemd naar zijn grootvader, 

16. Plundering van Wommelgem (Sebastiaan Vrancx (1573-1647), Museum Kunstpalast Düsseldorf)
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Utrecht 1580-1700: Dirck Janss van Geffen als zilversmid ingeschreven, 5 maart 
1659.

die dan ook optreedt als doopgetuige. Na het overlijden 
van zijn ouders vestigt Dierick van Geffen zich in 1653 in 
Utrecht als zilversmid.55   <<

Mijn moeder Elizabeth Theresia van Geffen (1925-2012) was een recht-
streekse afstammeling van dit echtpaar en daarmee van Dierck de Leeuw.
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ANTON H. VEDDERS

Kettinghuwelijken in Markelo

Als in Hollywood een filmster voor de vijfde of zesde keer trouwt, wordt daar 
niet raar van opgekeken. Ook in onze omgeving kwam het vroeger al voor dat een 
persoon meerdere keren trouwde, drie of vier keer is geen zeldzaamheid. Een 
kettinghuwelijk is een reeks huwelijken waarbij een weduwnaar of weduwe opnieuw 
in het huwelijk treedt. Als een weduwnaar met een weduwe trouwt en beiden 
hebben kinderen, dan heten die tafelbroers en -zusters. Tijdens een dialectavond 
van een historische vereniging werd zo’n situatie eens levendig geschetst door een 
van de leden. Een echtgenoot had tegen zijn vrouw verzucht: ‘Ow blagen en mien 
blagen maken ruzie met onze blagen’. Niet altijd is het hebben van kleine kinderen 
echter de reden van hertrouwen. 

1. De in 1789 gestichte boerderij de Bute in het Beukenlaantje in de buurtschap Beusbergen in de gemeente Markelo in 1941 met bewoonster Reintje 
Nijmeyer-Holstege (1903-1985) 
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Als Wemmer Lap en Mettien Penninxs op 29 november 1678 
gaan trouwen, vindt de pastoor van Wehl, bij Doetinchem, hun 
leeftijd opmerkelijk want (in het Latijn) schrijft hij op: ‘Deze 
twee gehuwden zijn samen 174 jaar oud. De oudste van de twee 
is de man, 98 jaar, en de bruid is 76 jaar’. Misschien heeft de 
pastoor de oudjes wel afgeraden om opnieuw in het huwelijks-
bootje te stappen zoals ene Gradus overkwam. Het verhaal van 
Gradus is niet schriftelijk vastgelegd, maar mondeling overge-
leverd: toen de hoogbejaarde Gradus voor de vierde keer wilde 
gaan trouwen, had de pastoor toch zo zijn bedenkingen waarop 
Gradus hem van repliek diende: ‘Meneer pastoor, mo’j ‘s goed 
luustr’n: zolang as de Heer nèmt, zo lang nèm ik ook!’
Indien er vroeger in een huwelijk iemand overleed was men 
economisch gezien wel bijna verplicht om weer te trouwen, 
ook al om het boerenbedrijf te kunnen voortzetten en de even-
tuele achtergebleven kinderen te kunnen onderhouden en 
voeden. Het steeds maar weer hertrouwen kan leiden tot een 
kettinghuwelijk. In Markelo is er een voorbeeld van.

Markelo

Hendrick Reimelink of Klein Greven, geboren Beusbergen cir-
ca 1747, landbouwer op de Bute, overleden Beusbergen circa 
1782, zoon van Berent Reimelink en Aaltjen Hofman, trouwt (1) 
Markelo 25 augustus 1775 Geertjen Visschers, gedoopt Holten 
30 november 1755, overleden Beusbergen circa 1776, dochter 
van Willem Gerrits Visschers en Jenneken Janssen op Vissers 
op de Borkeld te Holten, trouwt (2) Markelo 31 mei 1777 Gees-
ken Trekop, gedoopt Holten 18 maart 1742, overleden Beusber-

gen in 1784, dochter van Hendrik Hendrikze en Willemke Ger-
ritz op Trekop op de Borkeld te Holten.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Aaltjen Klein Greven, geboren Beusbergen, gedoopt Mar-

kelo 9 mei 1779.
2.  Arent Klein Greven, geboren Beusbergen, gedoopt Marke-

lo 19 november 1780.

Geesken Trekop trouwt (2) Markelo 29 maart 1783 Jan Hendrik 
Wibbelink, gedoopt Markelo 25 maart 1750, landbouwer op de 
Bute, overleden Beusbergen 12 april 1817, zoon van Frederik 
Wibbelink en Jenneken Sloot.
Uit dit huwelijk:
3.  Hendrice Wibbelink, geboren Beusbergen, gedoopt Mar-

kelo 29 februari 1784.

Jan Hendrik Wibbelink trouwt (2) Markelo 27 november 1784 
Aaltjen Hietcamp, gedoopt Markelo augustus 1752, overleden 
Beusbergen 15 januari 1810, dochter van Berent Hietcamp en 
Fenneken Sloot.
Uit dit huwelijk:
2.  Gerrit Jan Wibbelink, geboren Beusbergen, gedoopt Mar-

kelo 19 februari 1786.
3.  Berent Wibbelink, geboren Beusbergen, gedoopt Markelo 

23 maart 1787, jong overleden.
4.  Berent Wibbelink, geboren Beusbergen, gedoopt Markelo 

21 maart 1790, in 1829 knecht bij Klein Bruggink, in Kerspel 
Goor, en landbouwer op Lammers op de Borkeld onder 
Markelo, overleden Markelo 29 mei 1859, trouwt Markelo 

2. In het midden de oorspronkelijke boerderij de Bute (afgebroken in 1975) tegenover de nog bestaande Buursink’s molen in de buurtschap Beusbergen 
in de gemeente Markelo
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Nawoord 
Het was dus een ketting van maar liefst negen huwelijken over een peri-
ode van 98 jaar! (1775-1873). Bovenstaande generaties woonden tot 1789 
op boerderij de Bute, eerder ook wel Klein Greven genaamd (afgebroken 
in 1975), die gelegen was tegenover Buursink’s molen in de buurtschap 
Beusbergen behorende onder de marke Stokkum in Markelo. Het echtpaar 
Wibbelink-Hietcamp verhuisde in 1789 vanwege schulden noodgedwongen 
naar het Beukenlaantje aan de andere zijde van Beusbergen alwaar ze een 
nieuwe boerderij stichtten en de erfnaam natuurlijk meenamen. Die (inmid-
dels tot woonhuis verbouwde) boerderij heet tot op heden dan ook de Bute. 
Het huis wordt thans bewoond door nazaten van de familie Nijmeyer.

7 juli 1836 Jenneken Kosters, gedoopt Holten 15 juli 1784, 
overleden Markelo 29 mei 1859, dochter van Jan Stoffers 
en Fenneken Lucassen op Kosters te Holten en weduwe 
van Henricus Tempelman.

5.  Fennigjen Wibbelink, geboren Beusbergen 28 februari 
1794, gedoopt Markelo 2 maart 1794, spinster, overleden 
Beusbergen 6 oktober 1827.

6.  Fenneken Wibbelink, geboren Beusbergen 4 november 
1797, gedoopt Markelo 5 november 1797.

Jan Hendrik Wibbelink trouwt (3) circa 1810 Hendrika Kolden-
dijk, geboren circa 1773, overleden Beusbergen 10 augustus 1841, 
dochter van Roelof Koldendijk en Fenneken ter Welle in Herike.

Hendrika Koldendijk trouwt (2) Goor 13 augustus 1818 Jan Hen-
drik Reinds, geboren op de Borkeld te Holten 21 juli 1789, ge-
doopt Holten 26 juli 1789, landbouwer op de Bute, overleden 
Beusbergen 21 maart 1858, zoon van Hendrik Janzen Reinds en 
Hendrika Harmsen Vasters op Pasop op de Borkeld te Holten.

Jan Hendrik Reinds trouwt (2) Markelo 11 november 1841 Jo-
hanna Hobbes, geboren Markelo 18 augustus 1813, overleden 
Beusbergen 18 augustus 1873, dochter van Theunis Hobbes en 
Harmina Krabbenbos.

Johanna Hobbes trouwt (2) Markelo 3 februari 1859 Albert ter 
Welle, geboren Herike 29 april 1828, landbouwer op de Bute, 
overleden Beusbergen 30 november 1908, zoon van Hendrik 
ter Welle en Jenneken Kriegers.

Albert ter Welle trouwt (2) Markelo 27 november 1873 met 
Geertrui Vasters, geboren Holten 11 juni 1843, overleden Beus-

bergen 4 februari 1911, dochter van Hendrikus Vasters en Jan-
na Manenschijn.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Hendrik ter Welle, geboren Beusbergen 26 januari 

1875, overleden Beusbergen 12 februari 1875.
2.  Johanna ter Welle, geboren Beusbergen 7 december 1876, 

overleden Beusbergen 5 september 1918, huwt Markelo 23 
december 1899 met Jan Hendrik Nijmeyer, geboren Marke-
lo 28 september 1876, landbouwer op de Bute, overleden 
Markelo 12 december 1949, zoon van Arend Jan Nijmeyer 
en Aaltje Velderman.

3.  Dieka ter Welle, geboren Beusbergen 10 oktober 1879, 
overleden Holten 26 januari 1887 te Holten.

4.  Hendrik ter Welle, geboren Beusbergen 6 maart 1882, 
overleden Beusbergen 11 juni 1882.

5.  Jan Hendrik ter Welle, geboren Beusbergen 23 juli 1886, 
landbouwer op Kloeken, overleden Markelo 27 augustus 
1972, huwt Markelo 12 april 1913 met Berendina Altena, 
geboren Markelo 19 juli 1889, overleden Markelo 6 fe-
bruari 1964, dochter van Jan Willem Altena en Maria 
Oosterkamp.  <<

3. Detail uit de Historische Gemeente Atlas van Nederland
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Portret

Hendrik Savelkouls, beroepsmilitair, brigadier bij de Rijksveld-
wacht, geboren Horn 31 mei 1854, overleden Tilburg 5 mei 1915, 
zoon van Petrus (Peter) Savelkouls, dagloner, rijksveldwachter 
en opziener der jacht en visserij, en Anna Huijs, huishoudster, 
dienstmeid en dagloner, trouwt Susteren 5 juni 1880 Anna 
Maria Heijnen (Ere-lid der Congregatie en Lid der St. Elisa-
beth-Vereniging), geboren Susteren 24 januari 1853, overle-
den Tilburg 8 december 1913, dochter van Jan Arnold Heijnen 
en Maria Cornelia Hellebrekers.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, geboren Susteren 12 maart 1881, kantoorbediende, 

vertegenwoordiger, overleden Heerlen 15 september 1962, 
trouwt Tilburg 7 juni 1910 Helena Martha Luescher, gebo-
ren Wijchen 19 maart 1884, overleden Tilburg 6 juli 1946, 
dochter van Andreas Jacobus Luescher en Arnoldina Anto-
nia Maria van Hees.

2. Maria Helena (Leentje), geboren Susteren 26 mei 1882, 
overleden Moergestel 24 augustus 1949. 

3. Koenraad, geboren Maasdam 11 november 1883, handelaar in 
gedistilleerd en handelsagent, overleden Tilburg 30 juni 1967.

4. Aldegonda Hubertina, geboren Berkel-Enschot 2 juli 1885, 
overleden Tilburg 1 december 1972, trouwt St. Jans Molen-

beek (B) 14 juli 1923 Franciscus Vroomen, sigarenmaker, 
geboren Beek (L) 6 juli 1869, overleden Tilburg 14 novem-
ber 1924, zoon van Sebastiaan Vroomen, koopman en win-
kelier, en Helena Hubertina Savelkouls, dienstbode, modis-
te en winkelierster.

5. Pieter Josephus (Jos), geboren Berkel-Enschot 2 oktober 
1886, sergeant der Infanterie en boekhouder, overleden 
Tilburg 15 februari 1953, trouwt Roermond 11 oktober 1938 
Maria Josephina Hubertina (Rie) Raemaekers, geboren 
Roermond 8 september 1888, winkeljuffrouw, overleden 
Goirle 26 juni 1965, dochter van Henricus Hubertus Augus-
tinus Raemaekers en Anna Maria Gubbels.

6. Petronella Hubertina, geboren Alphen en Riel 22 juni 1889, 
overleden Alphen en Riel 7 februari 1894. 

7. Elisabeth, geboren Alphen en Riel 30 juni 1890, naaister, 
overleden Tilburg 7 maart 1958, trouwt Tilburg 5 septem-
ber 1916 Wilhelmus Gerardus Antonius van der Waerden, 
geboren Tilburg 17 juni 1889, kantoorbediende en winkelier 
in gedistilleerd, overleden Tilburg 7 november 1964, zoon 
van Arnoldus Jacobus van der Waerden, schilder, en There-
sia Maria Sprangers.

Frans Savelkouls

Hendrik Savelkouls en Anna Maria Heijnen 
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H.D.J. KRIKKE

Een Bank van Lening in de familie Pars

In Gens Nostra is nog niet eerder geschreven over de familie Pars. Dit artikel gaat 
over een familie Pars met een Bank van Lening. Jacques Adriaens Pars had in het 
begin van de zeventiende eeuw een Bank van Lening in Kollum, in Friesland. Leden 
van deze familie woonden destijds verspreid in Nederland. Bij het onderzoek 
bleken de namen van sommige personen wisselend te zijn geschreven. Ik heb er 
naar gestreefd in dit artikel zoveel mogelijk één schrijfwijze aan te houden.

1. Tekening van een dorpsgezicht in Kollum (Collectie Museum Oudheidkamer Kollum). Foto: J.W. Mebius
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Interesse in een Bank van Lening
Jacques Adriaens Pars zal de interesse voor een Bank van Le-
ning hebben gekregen door zijn schoonvader Nicolaes Rooclaes. 
Deze Nicolaes was de vader van Jacques’ tweede vrouw, Cornelia 
Rooclaes. In 1610, het jaar van het huwelijk van Jacques Adriaens 
Pars met Cornelia Rooclaes, waren Nicolaes Rooclaes en diens 
compagnon Isaac Lus betrokken bij de Bank van Lening in Leeu-
warden en later, vanaf 1617, ook bij de Bank van Lening in Breda.1 
In diezelfde periode was Jacques Adriaens Pars wijnkoopman in 
Breda, zo bleek uit een notarisakte.2 Enkele jaren later, in 1625, 
woonde Jacques met zijn gezin in Leeuwarden.3

Van Breda naar Leeuwarden

In 1621 is Nicolaes Rooclaes in Breda overleden. In 1621 was 
ook de kassier Jacques Lora van de Bank van Lening in Leeu-
warden vertrokken naar Zeeland.4 In Leeuwarden was toen be-
hoefte aan een kassier en, mogelijk, ook aan een vertrouwens-
persoon voor de bank. Wellicht was Pieter Rooclaes, zoon van 
Nicolaes Rooclaes en zwager van Jacques Adriaens Pars, toen 
al bij de Bank van Lening in Leeuwarden betrokken. Later, in 
1634, zou Pieter Rooclaes de Bank van Lening in Leeuwarden 
willen overnemen, wat hem echter niet lukte.5

In 1622 bleek de oudste zoon van Jacques Adriaens Pars in 
Leeuwarden te verblijven. Hij wordt niet genoemd in het boek 
over de Bank van Lening in Leeuwarden. Overigens lag zijn 
ambitie op een ander gebied. Hij was kunstschilder. Het is niet 
bekend waarom deze zoon, hij heette Jacques Pars en was 
toen 20 jaar, juist in Leeuwarden kunstschilder werd. Zou hij 
misschien met een andere bedoeling naar Leeuwarden zijn ge-
gaan, bijvoorbeeld voor de Bank van Lening? Van zijn schilder-
kunst is niets bekend.6 Kort daarna, in 1625, woonden Jacques 
Adriaens Pars en Cornelia Rooclaes eveneens in Leeuwarden. 
In dat jaar hadden zij een schuld van 600 gulden aan zekere 
Feijck Feijckedr, weduwe van Wouter Adams.7

Kollum

In 1626 konden Jacques Adriaens Pars en zijn vrouw Cornelia 
Rooclaes de Bank van Lening in Kollum kopen van de vorige, 
tevens eerste, eigenaren van de bank Harmen Gerryts en Aal-
tje Jansd.8 Jacques ging toen met zijn gezin in Kollum wonen. De 
Bank van Lening kostte Jacques en zijn vrouw ruim 1.500 gulden, 
vanzelfsprekend een aanmerkelijk lager bedrag dan bijvoor-
beeld voor de Bank van Lening in Leeuwarden werd betaald.9

Jacques en zijn vrouw hebben niet alleen de Bank van Lening 
gekocht maar ook het huis en alles wat er bij behoorde alsook 
het octrooi van de bank. Dat octrooi was in 1619 verleend door 
grietman Feitsma van Kollumerland.
De eerste eigenaar van de Bank van Lening in Kollum, Harmen Ger-
ryts, werd in de verkoopakte tafelholder10 genoemd. Ondanks de 
verkoop van de Bank aan zijn opvolgers werd in 1633 de verkoop 
gemeld van de inboedel van Harmen Gerryts wegens faillisse-
ment.11 In 1640 was Jacques Pars nog steeds houder van de Bank 
van Lening. Er stond toen over hem: Jaques Pars tafelhouder12.

Fragment-genealogie Pars
I.  Jacques Adriaens Pars, geboren omstreeks 1575, overle-

den tussen 1640 en 1653, zoon van [zeer waarschijnlijk] 
Adriaen Clais Pars uit Arnemuiden13, trouwt (1) Middelburg 
13 februari 1600 Barbara Leeuws, weduwe van Cornelis 
Janssen14; trouwt (2) Rotterdam, gereformeerd, 17 augus-
tus 1610 (ondertrouw 25 juli) Cornelia Niclaes, geboren om-
streeks 1590, overleden na 1653, (zij kwam in dat jaar nog 
voor in een procuratie, waarin tevens werd vermeld dat 
zij weduwe was van Jacques Adriaens Pars), dochter van 
 Nicolaes Rooclaes en Agneta van Geelbergen.

 Cornelia werd later steeds Cornelia Rooclaes genoemd.
Uit het eerste huwelijk15:
1.  Jacques Pars, geboren Middelburg 1602, trouwt (1) Bar-

bara Tol, dochter van Hans Tol, trouwt (2) Batavia 1634 
Elisabeth van Siam (zie noot 6). Hij was getuige bij het 
huwelijk van zijn zuster Elisabeth Pars in Amsterdam in 
1640, hij was toen 38 jaar.

2.  Elisabeth Pars, geboren Middelburg 1610, trouwt Amster-
dam 29 september 1640 Sijno van der Waij, van Doesburg, 
28 jaar. Getuigen waren haar broer Jacques Pars en Wil-
lem Jaspers, een zwager van Sijno van der Waij.

Uit het tweede huwelijk:
3.  Nicolaes Pars, volgt IIa.
4.  Maria Pars, geboren omstreeks 1620, trouwt Lopper-

sum 8 augustus 1647 Tomas Eppens. Zij kwam bij haar 
huwelijk uit Kollum.

5.  Agneta Pars, volgt IIb.
6.  Cornelia Pars, volgt IIc.

IIa. Nicolaes Pars, geboren omstreeks 1612, ondertrouwt Den 
Haag 31 januari 1638, Adriana de Bruijn uit Den Haag.

 Voor zijn huwelijk was Nicolaes Pars kassier bij de Bank 
van Lening in Leeuwarden16. Hij was bij zijn huwelijk afkom-
stig uit Kollum. Zeer waarschijnlijk was hij toen werkzaam 
bij de Bank van Lening van zijn vader in Kollum. Na zijn 
huwelijk woonde Nicolaes Pars in Den Haag en was daar 
wijnkoopman, in 1640 en een aantal jaren daarna. Evenals 
zijn moeder werd hij genoemd in een procuratie uit 1653, hij 
woonde toen in Utrecht.
Uit dit huwelijk:
1.  Adriaen Pars, volgt IIIa.
2.  Cornelia Maria Pars, volgt IIIb.

IIb. Agneta Pars, geboren Kollum omstreeks 1625/1630, 
trouwt, waarschijnlijk in Kollum, Bronger Brongersma, ge-
boren Kollum omstreeks 1625, overleden Appingedam na 
1671.

 Zij vertrok vanuit Kollum naar Appingedam en was kerke-
lijk lidmaat in Appingedam 3 februari 1654.

 Hij werd op 6 februari 1655 burger van Appingedam, er 
stond: meester Bronger Brongersma goltsmit van Collum 
voor hem ende sijn kinderen17. Over hun huwelijk stond in 
het boek ‘Brongers geboekt’ geschreven: een huwelijk tus-
sen een goudsmid met een dochter van een ‘pandjesbaas’ 
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lijkt heel natuurlijk gezien de zakelijke relaties tussen 
zulke personen.18 Er staat pandjesbaas, maar bedoeld was 
hier: houder van een Bank van Lening. Voor een Bank van 
Lening werd door overheid een octrooi verlangd en ver-
leend en dat was ook in Kollum het geval.

IIc. Cornelia Pars, geboren Kollum omstreeks 1630, trouwt(1) 
(waarschijnlijk Appingedam) omstreeks 1655 Evert Jacobs 
van der Gouw, weduwnaar19, geboren omstreeks 1600, 
overleden na 1664. 

 Zij ging omstreeks 1654 naar Appingedam, werd daar ker-
kelijk lidmaat op 29 september 1654, met attestatie van 
Kollum. Cornelia werd in Groningen kerkelijk lidmaat in 
september 1659, met attestatie van Den Dam (Appinge-
dam).

 Hij werd in 1635 burger van Appingedam (meester Evert 
Jaecobs golltsmitt van der Gouwe) en was daar tal van jaren 
goudsmid. In 1661 bleek Evert Jacobs koopman in Groningen 
en was lid van het kramergilde. Daaraan voorafgaand had 
Evert Jacobs van de Gouw een ongedurige periode in Appin-
gedam.20 Vanaf 1659 woonden zij in Groningen. Na het over-
lijden van haar man ging Cornelia Pars met haar kinderen 
terug naar Appingedam.

 Uit dit huwelijk zes kinderen:
 De eerste twee werden in Appingedam geboren, de an-

dere vier in Groningen. Hun derde kind, gedoopt op 1 mei 
1659 in de Martinikerk in Groningen, kreeg als doopnaam 
Jacques. Vóór de achternaam van zijn vader kreeg hij ook 
nog de achternaam van de grootvader van moederskant, 
dus Jacques Pars van der Gouw. In Appingedam werd hij 
gewoon Jacques Pars genoemd i.p.v. Jacques Pars van der 
Gouw. De toevoeging van de achternaam van moeders-
kant kwam in die tijd wel vaker voor.21 

Cornelia Pars, trouwt (2) Wirdum (Groningen) 2 september 
1677 (ondertrouw Appingedam 20 mei) Enno Doedens Star, 
gedoopt Hinte 1611, weduwnaar van Reinouts Gaickema (Gai-
kinga), vice-admiraal, geboren Osthusen (Oostfriesland), over-
leden Wirdum 1705, op ‘t Bolhuis. Van hem bestaat een geschil-
derd portret.
Uit het tweede huwelijk geen kinderen.

IIIa. Adriaen Pars, gedoopt Den Haag 14 oktober 1641, over-
leden Katwijk aan de Rijn 1719, trouwt 1673 Anna Lampe, 
overleden 1694.

 In 1658 was hij student philosophie en theologie in Leiden. 
Hij verbleef sinds 1661 enige tijd in Brielle, mogelijk kwam 
zijn moeder daar vandaan. In 1671 werd hij predikant in Kat-
wijk aan de Rijn. Ds. Adriaen Pars schreef in zijn periode in 
Katwijk ook over historie. Van hem is een afbeelding be-
kend22.

IIIb. Cornelia Maria Pars, geboren omstreeks 1644, trouwt 
Brielle 12 augustus 1664 Anthony Tael, geboren Brielle, 
vóór 13 november 1646, overleden 1666.

  Zij ging naar Brielle, met kerkelijke attestatie, in 1664. Hij 
was tijdelijk in Amsterdam bij familie, maar kwam met ker-
kelijke attestatie 24 juli 1664 terug naar Brielle. Zij gingen 
wonen in Brielle.
Uit dit huwelijk:
1.  Nicolaes, gedooptBrielle 10 mei 1665, doopgetuigen 

Adriana de Bruijn, Adriaen Pars en Cornelis Tael.
 Toen zijn vader overleed, werd Nicolaas naar hem ge-

noemd: Anthony Tael.23  <<

2. Muurschildering van het Oude Rechthuis van Kollum op de muur van het 
latere rechthuis, bij de brug over de Rijd. Naar een tekening van J. Stelling-
werf. Foto: J.W. Mebius
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3. Aquarel van het Rechthuisplein in Kollum met op de achtergrond de brug over de Rijd. Aquarel van J. Kooi (Collectie Museum Oudheidkamer Kollum). 
Foto: J.W. Mebius

Noten
1. H.A.J. Maassen, De Bank van Lening te Leeuwarden tot 1816, (Leidschendam 1989) 

p. 5; idem, Tussen commercieel en sociaal krediet, (Hilversum 1994).p. 108, 130.
2. Notaris Nicolaas van der Hagen, Rotterdam. GA Rotterdam, akte van 19 sep-

tember 1620 met schuldbekentenis. Jan Francois de Susio bekent als borg voor 
Jacques Adriaensz Pars/Pors, wijncooper te Breda, 1080 gulden schuldig te zijn 
aan Pieter Buys te Lijden.

3. Zie noot 7.
4. H.A.J. Maassen, Tussen commercieel en sociaal krediet, p. 128.
5. H.A.J. Maassen, Tussen commercieel en sociaal krediet, p. 131; idem, De Bank 

van Lening te Leeuwarden tot 1816, p. 5.
6. Waarschijnlijk is hij de Leeuwarder kunstschilder Jacques Pers (Pars) die in 

1622 in Amsterdam een procureur aanstelde om namens hem de nalatenschap 
te regelen van zijn schoonvader Hans Tol. In: P. Bakker, De Friese schilderkunst 
in de gouden eeuw. (Zwolle 2008) p. 209; tweede huwelijk van Jacques Pars in 
W. Wijnaendts van Resandt, De gezaghebbers van de Oost Indische Compagnie 
op hare buiten-comptoiren in Azië. p. 91.

7. Historisch Centrum Leeuwarden, Stadsarchief Leeuwarden, Hypotheekboe-
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(website van de familie Taal-van den Hoek).



342  –  Gens Nostra 2015 - jaargang 70 nummer 9

KLAAS A. REUVERS 

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

Op zijn hoefjes terecht

Dit artikel bestaat uit twee bijlagen bij het eerste deel van dit artikel, dat 
gepubliceerd werd in het vorige nummer (Gens Nostra 7/8, pagina 278).
Eerst een nieuwe familie Hoes(t), die ontstond doordat kinderen van Jenneken in 
Wijchen haar achternaam gingen gebruiken.
Dan een familie Hoefs uit Berghem die wellicht verwand is aan de familie in het 
vorige nummer maar waarvan de verwandschap nog niet is bewezen.

deel 2

1. Bredestraat Rotterdam
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De nieuwe familie Hoes(t)

I.  Jenneken Roelofsdr Hoe(f)s (zie IIb-7), geboren circa 1660, 
‘van Berghem’, overleden na 4 mei 1724, ondertrouwt / trouwt 
Wijchen 15 / 24 mei 1681 Jan Petersz Michielen, overleden 
tussen 28 februari en 7 april 1723, zoon van Peter Michielen.1

Jan Peters als momber van de onmondige kinderen van zijn 
broer Jan Peters, geeft 28 december 1696 toestemming aan 
Michiel Peters en Willemken Goosens echtelieden en Marie 
Derricx weduwe van Jan Peters om een akker bouwland groot 
twee hond onder Wijchen voor 50 gulden te verkopen aan La-
mert Lamersen en Jeuxken Geurts echtelieden.2

Jan Peters en Jenneken Hoest echtelieden en Derck Tijssen 
nomine uxoris Geertruid Janssen hebben 6 mei 1715 diverse 
obligaties (in de akte gespecificeerd) die zij onder het kerspel 
van Wijchen en voorts in het Rijk van Nijmegen bezitten ‘tot 
een pand der minne overgegeven’ aan Johanna Maria Pieters 
weduwe en boedelhoudster van wijlen de controleur Johan 
Singendonck volgens ’s Hoves sententie in dato 12 december 
1714’ om een schuld van 497 gulden te voldoen.3

Blijkbaar heeft het echtpaar financiële problemen want ver-
volgens bekennen zij 2 oktober 1715 ten overstaan van erf-
pachters Johan Singerdonck en F.H. Rens op 17 september 1715 
wegens geleende en hun verstrekte penningen schuldig te zijn 
aan Juffr. Maria van Salingen een kapitale som van 600 gulden. 
Zij stellen tot onderpand: huis met annexen hof palende Z Jan 
van Gemert, W en N Jan Hermens erve, O de straat, nog een 
morgen bouwland, palende N Willem van Druten W niet inge-
vuld, Z Aerd Herberts en O niet ingevuld. Item nog een en een 
halve morgen waarnevens Gerritje Centen aan de ene kant, en 
de weduwe van de schout Arien van Leeuwen ter andere zij-
de aangelegen en geland is, mitsgaders huis met annex hof en 
land ‘den Elst’ genaamd.4

In een akte van ‘Peijnding’ van 28 februari 1723 is te lezen: ‘Jan 
Peters Michelen wordt op 15 juni 1719 met de burggraaf Jacob 
van Randwijk oorkond gerichtsheren van Leeuwen en Rens 
in zijn gerede en ongerede goederen tot Wijchen, in specie in 
huis en hofstad met hof en bijbehorend bouwland groot in ’t 
geheel omtrent een morgen en dan nog in twee akkers bouw-
land groot omtrent een morgen met pijnding aangesproken als 
breder bij ’t dagelijks signaat. Quo relatio’.5

Jan Peters Michelen is 7 april 1723 overleden en er zijn schulden 
die zijn weduwe, Jenneke Hoes of Roelof, niet kan voldoen. De 
schulden bestaan uit 350 gulden van een obligatie gedateerd 3 
juli 1690 aan de provisoren van ’t oude Borgeren Gasthuis der 
stad Nijmegen. Door verwin van 23 december 1719 en 3 januari 
1720 zijn zij eigenaar geworden van het huis en hofstad met hof 
en bijbehorend bouwland omtrent één morgen en nog twee ak-
kers bouwland omtrent één morgen gelegen tot Wijchen, die 
nog door de weduwe bezeten worden.
Overzicht kosten gemaakt door het gasthuis; hier is opge-
nomen: ‘met de zoon van Jan Michelen en naderhand met de 
vrouw van Jan Michelen een vacatie over de goederen te ver-
kopen 1-10-0’. Er is een stuk gedateerd maart 1723 waarin de 
boedel van Jan Michelen staat. Juffrouw Maria van Salingen is 
creditrice. Het goed heet ‘den Heiligen Stoel’.6

Jenneken Hoes, weduwe van Jan Peters Miechelen heeft op 4 
mei 1724 aan juffrouw Maria van Salingen in vrijwillig verwin 
overgegeven al haar gerede en ongerede goederen onder Wij-
chen in het Rijk van Nijmegen gelegen, en in specie huis met 
annexen hof en land en een morgen bouwland genaamd ‘den 
Heijligen Stoel’, mitsgaders een personele obligatie van 100 
gulden met alle daarop verlopende interest.7 De locatie van 
‘den Heijligen Stoel’ zal ongetwijfeld op de plek van de huidige 
straatnaam, Heilige Stoel, zijn geweest.
Er zijn veel schulden na het overlijden van Jan Peters, getuige 
de volgende staat die 4 mei 1724 wordt opgemaakt. Staat van 
het achterwezen dat het burgerweeshuis van Nijmegen com-
peteert van het verkochte goed van Jan Michelen tot Wijchen 
gelegen. Het kapitaal bedraagt 350 gulden. Achterstallige ren-
te van 3 juli 1711 tot 3 juli 1716 alleen op vijf jaar gesteld conform 
het landrecht titel 27 artikel 24, komen te bedragen tegen 6% 
volgens de teneur van de vestbrief 105-0-0. Kosten tot het ver-
win incluis bedragen zoals bij de deductie te zien is 73-4-0. To-
taal 528-4-0. De interest van deze 528-4-0 wordt gerekend van 
3 januari 1720 tot 1 mei 1724 zijnde de dag van de depositie van 
de kooppenningen volgens het landrecht titel 13 artikel 2 tegen 
6% en bedraagt over deze vier jaren vier maanden min drie da-
gen 137-6-0. De kosten gevallen over het formeren en indienen 
van de schriftelijke deductie bedragen volgens rekening van de 
proc. Oorschot 45-0-0. Aan de ontvanger IJsseldijk wegens de 
verponding en dorpslasten van ’t voorschreven goed betaald 
8-12-12. Totaal 719-2-12. Hierop is door het gasthuis ontvangen 
sedert 2 december 1723 tot 19 februari 1725 tezamen 120-0-
0. Resteert 599-2-12. Bovenstaande somme van 599 gulden, 
twee stuivers en twaalf penningen zijn mij als onderschr. in 
kwaliteit als boekhouder van ’t voorm. gasthuis door de heer 
landschrijver Verbold, voldaan. garanderende zijn Weled. mits 
dezen qq voor alle maningen en onkosten, zo en ingevolge als 
die aan zijn Weled. hier over mochten worden aangedaan alles 
naar rechten, zonder arg of list. Nijmegen 19 juli 1725. Getekend 
Petrouwt Beeckman qq.8 Er volgt een uitgebreide specificatie 
van alle schulden en opbrengsten door veiling (op 20 december 
1723) van de goederen. Twee percelen brengen respectievelijk 
590 en 705 gulden op. Uiteindelijk is alles met Maria van Sa-
lingen afgerekend op 11 mei 1724. Op 10 november 1724 wordt 
Jenneke nog eens ‘met besaat’ aangesproken in haar gerede en 
ongerede goederen onder Wijchen door juffrouw Johanna de 
Haardt weduwe van wijlen Cornelis Walravens. Blijkbaar was zij 
nog steeds niet schuldenvrij.9

Uit dit huwelijk:
1.  Roelof Jansz, gedoopt Wijchen (geref.) 23 oktober 1683 

(get. Marij Peters, Geertruit Roelofs, Jan Roelofs), be-
graven aldaar 26 oktober 1683.

2.  Rudolphus (Roeland) Jansz Hoes, volgt IIa.
3.  Gertrudis Jans, gedoopt Wijchen (r.-k.) 11 september 

1688 (get. Petrus Michaelis, Maria Michaelis).
4.  Maria Jans, gedoopt Wijchen (r.-k.) 13 juni 1692 (get. Jois 

Peters, Gertrudis Roelofs).
5.  Hendrik Hoes(t), volgt IIb.
6.  Gerrit Hoest, volgt IIc.
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IIa. Rudolphus (Roeland) Jansz Hoes, gedoopt Wijchen (r.-k.) 
30 april 1686 (get. Henricus Rudolphi, Catharina Michae-
lis), begraven Rotterdam 11 mei 1719 (adres: Achter Kloos-
ter), ondertrouwt / trouwt Rotterdam 18 april / 5 mei 1715 
Janneke Bus (1715: Bismuijen), j.d. van Doesburg, begraven 
Rotterdam (aang.) 15 december 1719.

Roelandt Hoes en Janneke Bus, echtelieden, wonende in de 
Kipstraat maken 1 mei 1719 een mutueel testament.10 Matheus 
Mons en Dirck Vos begrafenisbidder alhier, tot voogden be-
noemd over de minderjarige kinderen van Jenneke Bus we-
duwe van Roeland Hoes, wonende achter ’t Clooster.11 Op 13 
december 1719 wordt Mattheus Mons volgens testament van 
wijlen Janneken Bus, in haar leven weduwe van Roelandt Hoes, 
gepasseerd op 7 december 1719 voor Jacob Vinck, gesteld tot 
voogd over haar minderjarige nagelaten kinderen. Dirck Vos 
is op zijn verzoek ontslagen als voogd en in zijn plaats wordt 
Hendrik Hoes op verzoek van Matheus Mons benoemd.12

Uit dit huwelijk, gedoopt te Rotterdam (r.-k.):
1.  Henricus Roelands Hoes, gedoopt 15 februari 1716 (get. Go-

vert van Doren, Joannes Pieters, Elisabeth Bus). Van Henri-
cus zijn geen nadere gegevens gevonden in Rotterdam.

2.  Petrus Roelands Hoes, gedoopt 10 oktober 1717 (get. Elisa-
bet Bus), begraven Rotterdam 27 december 1737 (Pieter 
Hoest, jongeman, Broedersteeg naast de schoolvrouw).

3.  Theodorus Hoes, gedoopt 5 februari 1719 (get. Wouter 
Bus, Joanna Roij), begraven Rotterdam 22 februari 1720 
(1 jaar, ‘Kipstraat bij de Corte Baanstraat’).

IIb. Hendrik Hoes(t), gedoopt Wijchen 30 oktober 1695 (get. 
Jan Roelofs en Mari Roelofs), koetsier van Hendrik Brouk-
man van 1719 tot 1722 (1739),13 stadskarreman, begraven 
Cool (aang. gaarder) / Hillegersberg 30 september / 2 ok-
tober 1762 (‘Hendrik Horst (sic) wedr. Cornelia van Dort, 
75 jaar, aen den Heul onder Blommersdijk, 1 mondig kind’), 
ondertrouwt / trouwt (1) Rotterdam (stadstrouwt ieder 
3 gld.) 2 / 16 mei 1723 Gertrudis (Geertruijd) Buijsing, ge-
doopt Rotterdam (EL)14 19 juni 1691, begraven aldaar 6 
augustus 1732 (St. Janskerkhof, nalatende twee minderja-
rige kinderen, Singel tegenover de Lutherse Kerk), dochter 
van Hendrik Jansse Buijsingh en Barbara Klaes Vermeulen; 
ondertrouwt/ trouwt (2) Rotterdam (stadstrouw) 3 / 19 
oktober 1732 Cornelia van Dort (bejaarde dochter, ieder 3 

2. Detail uit de Historische Gemeente Atlas van Nederland
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gld., testeren 9 augustus 1737), gedoopt Rotterdam (r.-k.) 7 
januari 1695, overleden vóór 30 september 1762, dochter 
van Adrianus van Dort en Joanna Wittenbreng.

Hendrik Hoes wordt 3 september 1732 volgens testament van 
Geertruijt Buijsing, zijn overleden huisvrouw gepasseerd 14 
april 1724 voor Philips de Custer, gesteld tot voogd over hun 
gezamenlijke kinderen.15 Hendrik Hoes, stadskarreman en 
Cornelia van Dort, e.l. wonende aan de Goudse Singel over de 
Schouw, testeren op 9 augustus 1737. Hij benoemt zijn vrouw 
en zijn twee kinderen uit voorgaand huwelijk tot erfgenaam, 
alsmede de nog te verwekken kinderen. Zij benoemt haar man 
tot erfgenaam. Voogden moeten worden Gerrit Hoes en Nico-
laes Buijsing zijn broer en zwager.16 Een stadskarreman zorgde 
voor vervoer van goederen, tonnen, zakken etc. door de stad. 
Hij gebruikte daarvoor een kar op twee wielen en trok of duwde 
deze. Was hij in beter doen, dan kon hij zich een paard veroorlo-
ven die de kar trok.

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Rotterdam:
1.  Joannes Hoes, gedoopt 26 mei 1724 (get. Gerardus 

Hoes, Joanna Hoes).
2.  Joanna Hoes, gedoopt 13 januari 1726 (get. Gerardus 

Hoes, Ida Mons).
3.  Henricus Hoest, gedoopt 9 juni 1732 (get. Joanna van 

den Broeck, Henrica Tilemans, Joanna Correnbeek), be-
graven Rotterdam 23 juli 1732 (St. Janskerkhof, Goudse 
Singel over de Lutherse kerk).

Uit het tweede huwelijk:
4.  Joanna Hoes, gedoopt19 september 1737 (get. Adrianus 

van Dort, Everardina van Dort), begraven Rotterdam 
(kraamkind van Hendrik van Hoeft) 26 september 1737 
(Singel over de Oude Lutherse Kerk).

IIc. Gerrit Hoest, jm van Wijchen, geen doop gevonden, kelder-
knecht in brouwerij, woonde Bredestraat, (afbeelding 1) 
begraven Rotterdam 27 oktober 1741, ondertrouwt / trouwt 
Rotterdam (r.-k.) 24 april / 11 mei 1727 Emmerentia Verhe-
ven, gedoopt Rotterdam (r.-k.) 23 januari 1701, dochter van 
Willem Jacobs Verheven en Emmetje Jacobs van der Wolff.

 Zij ondertrouwt/trouwt (2) Rotterdam (r.-k.) 4 / 24 decem-
ber 1742 Lodewijk Luckers, ‘van Westphalen’.

Gerrit Hoes, kelderknecht in de Brouwerij genaamd ‘de  Paeuw’ 
en Amerentia Verheven echtelieden, wonende in de Bre(d)
estraat maken 22 december 1733 een testament. Ze herroepen 
en vernietigen eerdere testamenten.17 De brouwerij de Paeuw 
stond in de Pauwensteeg. De brouwerij werd 1637 al vermeld 
met Jan Claesz Bruccher als opperbrouwer, IIsbrandt Dircksz 
Dicx werd 1641-1669 vermeld als brouwer in de Paeuw, in 1671 
was dat Joan Doensz van den Heuvel18. Een kelderknecht wordt 
omschreven als de bediende van een wijnkoper19. Amerentia 
Verheven is 15 november 1741 volgens testament van wijlen 
Gerrit Hoes, haar overleden man, gepasseerd op 22 december 
1733, gesteld tot voogdes over hun kinderen.20

Jan Hoefs * ca. 1560

Jan Jansen Hoefs * ca. 1590 overl. voor 1675
tr. (1) Peterke Snijders, overl. voor 1671

tr. (2) Mech (Mechtildis)

Jan Henricus Roelof Peter Frans Geertruij Maria

tr. (1) Jenneke van 
Schadewijck

tr. (1) Ernke (Anneke) 
Dirckx

tr. Geertruij Jan Lambers tr. Elisabeth 
(Lijske) Willems

tr. Otto Willemsz

tr. (2) Arike Wou-
ters

tr. (2) Maria Jansen van 
Oirschoth

tr. (3) Herbertje 
Rutten van van der 
Stappen

Lambertus Jan Lambertus Joannes

Peterke Willem Peterke Wilhelmina

Adriana Mechel Adrianus

Aleijdis Dirck Antonia

Aleijdis Elisabeth

Roelof

Maria Allegonda

Jan

Ida

Geertruij

3. Schematische weergave nieuwe familie Hoes(t)
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Uit dit huwelijk, gedoopt te Rotterdam (r.-k.):
1.  Joannes Hoest, gedoopt 9 maart 1728 (get. Cornelis 

Hoes, Anna Verheven), begraven Rotterdam (aang.) 23 
augustus 1732 (kind 4 j, Breestraat over Buis, St.J.).

2.  Joanna Hoest, gedoopt 10 december 1729 (get. Philip 
de Geyns, Lisabeth Mons), ondertrouwt / trouwt Schie-
dam / Rotterdam (r.-k.) 11 / 27 juni 1751 Willem Franse, 
gedoopt Schiedam (oud-kath.) 13 mei 1730, overleden 
vóór 1797, zoon van Jan Franse en Johanna Schouten.

3.  Maria Hoest, gedoopt 1 januari 1732 (get. Jacobus van 
Krimpen, Elisabeth Thomas), begraven Rotterdam 
(aang.) 24 april 1734 (kind 2 jaar, Breestraat over ’t mid-
den, St.J.).

4.  Jacoba Hoest, gedoopt 22 januari 1734 (get. Cornelis 
Hoes, Maria Hogendorp), jong overleden.

5.  Joannes Hoest, volgt III.
6.  ‘craemkind’, begraven 2 augustus 1737 (Breestraat over 

Buis en stal).
7.  ‘craemkind’, begraven 18 oktober 1740 (Breestraat over 

Buis en stal).

III. Joannes Hoest, gedoopt Rotterdam (r.-k.) 1 januari 1735 (get. 
Dirk Jans Perfaes, Joanna Verheven), ondertrouwt/trouwt 
Rotterdam 17 oktober 1765/16 februari 1766 Geertruij Baas, 
gedoopt Lexmond (geref) 6 maart 1740, dochter van Gerrit 
Petersz Baas en Grietje Nijsse ter Louw, overleden Schie-
dam 8 maart 1781. Zij ondertrouwt/trouwt (2) Rotterdam 2 / 
19 februari 1775 Anthonij Kins, jm van Münsterland.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Rotterdam (r.-k.):
1.  Gerardus Hoest, gedoopt 9 september 1766 (get. Lo-

dewijck Lucas, Amerentia Verheven), begraven Rotter-
dam 14 april 1767 (overledene was ¾ jaar; St. Janskerk-
hof; Weste Wagestraat boven Lafebre)

2.  Margarita Hoest, gedoopt 4 januari 1768 (get. Lodewijk 
Lucas en Emmerentia Verheven).

3.  Emerentiana Hoest, gedoopt 8 september 1769 (get. 
Lodewijk Lucas, Emerentiana Verheven).

4.  Joanna (Anna) Hoest, gedoopt 20 februari 1772 (get. 
Petrus de Geus, Joanna Hoest), begraven Rotterdam 
(aang.) 6 februari 1786 (14 jaar, in het Roomse weeshuis).

De tweede familie Hoefs

I.  Willem Hoefts, slechts één vermelding gevonden in een 
akte van 20 maart 1665 over een stuk land in Berghem, be-
lendend perceel is: Willem Hoefts teulland in de Kronckel-
kamp21, trouwt N.N.
Uit dit huwelijk:
1.  Sijmen Willemsz Hoefs, vermoedelijk ongehuwd, over-

leden vóór 18 mei 1694.
2.  Grietie Willemsdr Hoefs, trouwt Jan Gijbenz (van den 

Broeck).
 Uit dit huwelijk:
 Gijsbert van den Broeck, schepen van Berghem.

Op 1 mei 1714 verklaart Gijsbert van den Broeck dat hij een 
wettige zoon is van Jan Gijben en Grietie Willem Hoefts, dat 

Grietie een zuster was van wijlen Peter Willems Hoefts en dat 
hij, Gijsbert van den Broeck, naaste erfgenaam is van Peter 
Willem Hoefts, behalve een zoon Marcellis Hoefts die in het 
minderbroedersklooster in Rekem (België) woont.22

3.  Peter Willems Hoefs, volgt II.

II.  Peter Willemsz Hoefs, geboren circa 1637, woonde te Berg-
hem, later te Haren, trouwt (1) vóór 1661 Jenneke Dircx-
dr; trouwt (2) vóór 1678 Aelken Ceelendr Lijdegermans, 
overleden Berghem 26 februari 1683, (vermoedelijk ten 
gevolge van de bevalling van Lambertus), dochter van Mar-
cellus Ledegermans en Willemken Sebers23; ondertrouwt / 
trouwt (3) Haren 19 juni / 4 juli 1683 Aelken Ceelendr van 
Os, wed. van Peter Handrick Boijen (zie ook deel 1 pagina 
287 en 291), dochter van Marcelis Janssen van de Camp en 
Heijken.24

 Uit het tweede huwelijk (mogelijk waren er meer kinderen, 
maar die zullen jong overleden zijn):
1.  Marcellus Petersz Hoefs, woont 1714 in het minder-

broedersklooster, overleden Rekem (België) 8 februari 
1729.

2.  Lambertus Petersz Hoefs, gedoopt Berghem 3 febru-
ari 1683 (get. Guert Arts et Agnes Ludovici), jong over-
leden, vermoedelijk begraven 28 januari 1684 (‘kind 
Peter Hoefs’).  <<

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.  Begraven Wijchen 16 april 1697.
2.  GA ORA Rijk van Nijmegen (Wijchen), inv.nr. 114, f. 28.
3.  GA ORA Rijk van Nijmegen, inv.nr. 47.
4.  GA ORA Rijk van Nijmegen (Wijchen), inv.nr. 116, 60v.
5.  GA ORA Rijk van Nijmegen (Wijchen), inv.nr. 117, p 27.
6.  GA ORA Rijk van Nijmegen, inv.nr. 100, nr. 5.
7.  GA, ORA Rijk van Nijmegen (Wijchen), inv.nr. 117, pag. 59.
8.  GA, ORA Rijk van Nijmegen, inv.nr. 49.
9.  GA, ORA Rijk van Nijmegen (Wijchen), inv.nr. 117, pag. 113.
10.  SAR, ONA 1784, fol. 46.
11.  SAR, ONA 1784, fol. 242, dec. 1719 (ongedateerd, tussen 30-11 en 15-12).
12.  SAR, WK 559, fol. 210 en 211.
13.  SAR, ONA 2131, fol. 565.
14.  Overige broers en zusjes van Geertruijd werden r.-k. gedoopt.
15.  SAR, WK 562, fol. 41.
16.  SAR, ONA 1972, fol. 434.
17.  SAR, ONA 1970/910, akte 68.
18.  Div. akten in ONA Rotterdam.
19.  J.B.Glasbergen, Beroepsnamenboek (2004), p.230.
20.  SAR, WK 563/286, WK 563/350 3 december 1742, dezelfde akte.
21.  GAH, ORA ‘s-Hertogenbosch, inv.nr. 1633, fol. 111v.
22.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 31, pag. 15.
23.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 16, pag. 29, 11 februari 1672.
24.  BHIC, ORA Berghem, inv.nr. 15, pag. 56, 23 oktober 1658.
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EMMY REIJNGOUD - POSTHUMA 

In 1932 werd een dijk gerealiseerd, die Noord Holland en Friesland met elkaar verbond 
en die de Zuiderzee afsloot van de Noordzee; we kennen hem als de Afsluitdijk. 
Door deze dijk veranderde de zoute Zuiderzee in het zoete IJsselmeer. Het leven in 
dit meer, met name de visstand veranderde rigoureus. De vissers rondom het meer 
kwamen daardoor in moeilijkheden. Hieronder schets ik kort welke invloed deze 
afsluiting op mijn voorouders had en hoe zij met behulp van de Zuiderzeesteunwet 
van 1925 trachtten toch in hun levensonderhoud te blijven voorzien.

1. Plan van afsluiting en droogmaking der Zuiderzee1

De afsluiting van de Zuiderzee en de gevolgen voor vissersfamilie Zult

Zuiderzeesteun
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De Zuiderzee
Omstreeks het begin van de jaartelling had ons gebied een 
binnenmeer, het Flevomeer geheten. In de periode van 800 tot 
1200 steeg de gemiddelde temperatuur, waardoor ook de zee-
spiegel steeg. Een serie stormen had tot gevolg dat er steeds 
meer land afbrokkelde; de grote Allerheiligenvloed van 1170 en 
de Sint Elisabethvloed van 1421 met duizenden slachtoffers 
komen in alle geschiedenisboeken voor. De tegenwoordige 
Waddeneilanden kwamen vrij te liggen. De zoute binnenzee, 
de ‘Sudersee’ was ontstaan. De zoutwatervisserij op ansjovis, 
haring, paling, bot en garnalen ontstond en werd belangrijk.
Noordwesterstormen bleven voorkomen en brachten af en 
toe flinke overstromingen van het land rondom de zee te-
weeg. De bewoners van de plaatsen rond de Zuiderzee ver-
sterkten hun dijken maar dikwijls was dat niet afdoende. Al in 
de zeventiende eeuw bedacht Hendrik Stevin een plan om de 
Zuiderzee geheel of gedeeltelijk in te polderen en de Wadden-
eilanden met elkaar te verbinden. Het zou veiliger worden en 
er zou ook landbouwgrond ontstaan, maar technisch was dit 
werk nog niet uitvoerbaar. Vele ingenieurs hebben zich in de 
loop van de volgende eeuwen met zo’n plan bezig gehouden 
maar pas in 1892 adviseerde een, door ir. Lely als minister van 
Waterstaat benoemde, Staatscommissie het Plan-Lely te ver-
wezenlijken. Er werd hevig geprotesteerd, omdat vissers en 
aanverwante bedrijven in de Zuiderzeeplaatsen door dit plan 
hun broodwinning verloren zagen gaan. In 1913 werd door ir. 
Lely, opnieuw minister van Waterstaat, het plan opgenomen in 
het regeringsprogramma maar het duurde nog tot 1916, toen 
er door een flinke overstroming meer dan 50 mensenlevens 
verloren gingen, dat men definitief aan de wet voor de afslui-
ting zou gaan werken. De daaruit voortvloeiende winning van 
landbouwgrond werd in deze tijd van voedseltekorten als een 
groot voordeel gezien, omdat Nederland daardoor beter zelf-
voorzienend zou kunnen zijn.
In 1920 werd het werk aanbesteed en begon men met het ma-
ken van proefdijken. In 1930 viel de Wieringermeer droog en 
in 1932 was de Afsluitdijk een feit. Het zoute water werd lang-
zaam zoet. Een nieuw evenwicht van het leven in het water van 
het ‘IJsselmeer’ moest nog ontstaan. De eeuwenoude visserij 
verdween en veel vissers moesten een ander beroep zoeken. 
De regering onderkende dit feit en deed een wetsvoorstel om 
hen financiëel te ondersteunen.

Zuiderzeesteunwet 1925

Wet van 29 juni 1925, tot regeling der tegemoetkoming aan de 
Zuiderzeevisschersbevolking, enz. wegens de schade, welke 
de afsluiting der Zuiderzee hun mocht berokkenen.2

Waarin Art. 13: 
Leidt de afsluiting van de Zuiderzee, of leiden de inpolde-
ringen in het IJsselmeer tot zodanige omstandigheden, dat 
inkomsten ontleend aan de IJsselmeervisserij, aan belang-
hebbenden en hun gezinnen, of andere personen met wier 
verzorging zij naar het oordeel van Onze Minister zijn belast, 
gaan ontbreken en zijn zij niet in staat door aanwending van 

eigen arbeidskracht of uitoefening van een beroep of bedrijf 
zich voldoende middelen tot levensonderhoud te verschaffen, 
dan wordt hun, naar door Ons te stellen regelen, een ‘geldelij-
ke tegemoetkoming’ verleend.
In de oorspronkelijke plannen over de komst van de steunwet 
was sprake van een ‘schade loosstelling voor de Zuiderzeevis-
sers’. In werkelijkheid was het steun op basis van de armenwet 
en dat was geen vetpot. De Rijksdienst ter uitvoering van de 
Zuiderzeesteunwet werd ingesteld om te kijken of de aanvra-
gen voor steun rechtmatig waren en deze dienst moest ook 
proberen vissers aan een nieuwe baan helpen. De kosten lie-
pen al snel sterk op en het Rijk trachtte daarom zo gauw mo-
gelijk deze kosten in te dammen. Dit had gevolgen voor de toe-
kenning van de steun.3 Een ingestelde Plaatselijke Commissie, 
waarin naast ambtenaren ook vissers zaten, kon de vissers 
soms van dienst zijn.

Familie Zult en de Zuiderzeesteun

De familie Zult vertegenwoordigt een deel van mijn stam-
boom, beschreven in de ‘Genealogie van de familie Zult’.4 Mijn 
moeder heet Antje Zult, mijn grootouders zijn Gerrit Zult en 
Antje de Leur.
Hier volgen enkele voorouders die belangrijk zijn voor dit on-
derwerp, met de generatie-aanduiding waarin ze voorkomen in 
bovenstaande genealogie: 

Generatie IV

1.  Jelte Zult, geboren IJlst 31 mei 1842, overleden Rotterdam 
30 augustus 1902, trouwt Uitwellingerga, 9 maart 1867, 
Froukjen van der Leij, geboren Uitwellingerga, gem. Wijm-
britseradeel 30 mei 1844, overleden Kampen 3 december 
1900. 

  Jelte kwam uit een varende familie. Hij oefende diverse 
beroepen uit, was grofsmid, brugwachter, schipper, smids-
knecht en smid, de laatste periode van zijn leven visser 
en machinist. Hij is in 1877 met zijn vrouw en vier kinderen 
vanuit IJlst naar Enkhuizen verhuisd, waar hij een smidse is 
begonnen. In Enkhuizen zijn nog vijf kinderen geboren. 

 Uit dit huwelijk negen kinderen.

2. Jelte Zult en Froukjen van der Leij
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Generatie V
1.  Willem Zult, geboren Nijland, gem. Wijmbritseradeel 17 

november 1867, overleden Enkhuizen 8 juni 1944, trouwt 
(1) Enkhuizen 21 februari 1889 met Geesje Loots, geboren 
Enkhuizen 1 september 1867, overleden Enkhuizen 15 no-
vember 1916; trouwt (2) Amsterdam 29 oktober 1919 Ja-
coba Veldkamp, geboren Tiel 1 december 1877, overleden 
Enkhuizen 2 februari 1956. 

 Uit het eerste huwelijk tien kinderen, waaronder Jan Arie 
en Willem. Vijf kinderen stieven jong.

Willem Zult heeft zijn leven lang op zee gewerkt. Toen hij ze-
ventien jaar was, deed hij al mee aan de haringvangst op de 
Noordzee. Hij voer in 1884 op de boot de MS 21, vanuit Maas-
sluis. Anderhalf jaar later was hij bemanningslid op de VL 115, 
vanuit Vlaardingen. De rest van zijn leven voer hij vanuit Enk-
huizen, als visser, stuurman, schipper, sleepbootkapitein, gar-
nalen- en schelpenvisser, bakschipper, enzovoort.
In 1902 kwam hij in dienst van een nieuw bedrijf de ‘Naamloos 
Vennootschap Enkhuizens Belang‘. Dit bedrijf probeerde de 
haringvangst op de Noordzee nieuw leven in te blazen. Willem 
werd schipper op de haringlogger EH 234. Het vennootschap 
had een noodlijdend bestaan en verdween weer tijdens de Eer-
ste Wereldoorlog. Willem had daarna een sleepboot en voerde 
vaak met zijn broer Tjerk Zult spectaculaire reddingen uit. Een 
goede boterham leverde dit echter niet op. Daarom pakte hij het 
vissersberoep weer op en pachtte een perceel mosselen in de 
Waddenzee en werd ook vissersknecht op de EH 13 en de EH 37. 
In het Bevolkingsregister van 1910-1920 veranderde zijn positie 
van H (Hoofd) naar O (Ondergeschikt). Zo viste hij nog een poos 
voort, ondertussen ook nog werkend op het motorschip ‘Wally’. 
Eind jaren twintig hield het op. De vissers hadden geen toekomst 
meer. Maar Willem probeerde van de nood een deugd te maken 
en zocht werk bij de ‘Maatschappij Uitvoerende Zuiderzee-wer-
ken‘ de M.U.Z. Het lukte hem voor korte tijden, op contractbasis. 
In september 1929 was hij bakschipper bij de M.U.Z. en kreeg ƒ36 
voor laarzen en oliegoed. Van 2 februari tot 5 augustus 1931 was 
hij motorschipper bij de M.U.Z. Van 8 augustus tot 26 oktober 
1932 was baggeren zijn bezigheid. Hij baggerde het Krabbersgat, 
de vaarweg langs Enkhuizen, uit en was werkzaam bij Meurs en 
Co., een Alkmaarse firma, die voor de M.U.Z. werkte. 
In de perioden dat er geen werk was, vroeg hij Zuiderzeesteun 

aan.5 Eerst deed men moeilijk. Later kreeg hij de steun toege-
wezen. In een rapport over hem staat: 
Hij zoekt wel werk, maar kan niet slagen. Zult is een werkzaam 
man, die alles wil aanpakken om in zijn onderhoud te voorzien. 
Vroeger ging zijn vrouw uit werken, doch kan dat om haar ge-
zondheidstoestand niet meer doen. Het kleinkind Willem Zult, 
oud 9 jaar, is in zijn huishouding. 
In 1932 werd hij 65 jaar. Met wat ouderdomsrente en Zuider-
zeesteun redde hij het voor de rest van zijn leven. Na zijn dood 
in 1944 kreeg zijn weduwe Jacoba Veldkamp6 weduwepensi-
oen via de Zuiderzeesteun. 
2.  Tjerk Zult, geboren IJlst 27 december 1872, overleden Enk-

huizen 23 februari 1951, trouwt Enkhuizen 5 maart 1896 
Eva Sietses, geboren Enkhuizen 2 oktober 1873, overleden 
Enkhuizen 29 september 1955. Tjerk wordt vermeld als vis-
ser, ijzerwerker en pakhuisknecht.

 Uit dit huwelijk drie zoons. 
Tjerk is een zeer groot deel van zijn werkzame leven visser ge-
weest. In 1890 was hij vissersknecht in de ansjovisvisserij op 
de Zuiderzee. Hij trok veel op met zijn broer Willem Zult. Ze 
waren niet voor een kleintje vervaard. Als er wat te onderne-
men was, waren ze beiden van de partij. In 1900 kocht hij een 
aalboot, de EH 37, waarmee vroeg in het voorjaar op ansjovis 
werd gevist. Later in het jaar was hij ook matroos en stuurman 
op de haringlogger EH 234 bij zijn broer Willem. Waarschijnlijk 
had hij dan een mannetje die op zijn boot de ansjovisvisserij af-
maakte. Zijn aalboot was tot 1920 zijn eigendom. In het bevol-
kingsregister staat bij zijn beroep ‘visscher (H)’, dat betekent 
dat hij aan het Hoofd van zijn onderneming stond. In de maan-
den dat er niet gevist werd, werkte hij als ijzerwerker.
In 1920 verkocht Tjerk zijn EH 37. Hij zag dat de plannen om de 
Zuiderzee af te sluiten vorderden en dacht dat hij er beter aan 
deed zijn bedrijf te verkopen en als knecht te gaan werken, dan 
kon zijn geld besteed worden aan de opleiding van zijn drie 
zoons. Zijn laatste baas was Dirk Lub Thz, waarbij hij in 1926 en 
1927 werkte op de EH 47. Toen de schippers van overheidswe-
ge opdracht kregen om vanwege de afsluiting zo veel mogelijk 
in combinatie te gaan vissen, werden veel knechten, waaron-
der Tjerk, ontslagen. Hij heeft toen werk gezocht en gekregen 
bij de boeren op het land. 

Toen ook dat vanwege de crisis ophield, vroeg hij Zuiderzees-
teun aan. Het was moeilijk om dat te verkrijgen. Men moest 
aantonen dat zijn werkeloosheid een gevolg was van de afslui-
ting van de Zuiderzee. De Secretaris-Generaal beoordeelde 
de aanvraag en besliste of een persoon in aanmerking kwam 
voor een uitkering. Heel vaak kreeg men op de aanvraag nul 
op het rekest. Als de overheid maar even dacht er onder uit te 
kunnen, werd de aanvraag afgewezen maar als men volhield en 
zijn aanvraag goed onderbouwde, lukte het. Zo verging het ook 
Tjerk Zult. Begin 1932 dreigde hij werkloos te worden en vroeg 
Zuiderzeesteun aan.7 Het werd hem niet toegekend, want, zo 
werd vastgesteld: 
voldoende middelen tot levensonderhoud ontbraken niet.

3. Willem Zult sr en Tjerk Zult
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De beoordeling luidde:
Hij heeft steeds de visserij uitgeoefend en is derhalve belang-
hebbende in de zin der Zuiderzeesteunwet, doch sinds enige 
jaren heeft hij zijn schip verkocht. Hij werkt thans 3 jaar als los 
arbeider in diverse bedrijven, o.a. in de landbouw. Hij heeft het 
laatste jaar nog boven de ƒ1250,- verdiend. Hij komt alzoo nog 
niet in aanmerking voor plaatsing bij de werkverschaffing. 
De conclusie luidde dan ook:
dat de vermindering van zijn inkomen niet het gevolg is van de 
afsluiting, maar van de crisis.
Tjerk liet het er niet bij zitten. Hij zag de toekomst wat zijn in-
komen betreft somber in. Op 24 februari 1932 werd hij wel in 
de werkverschaffing geplaatst maar dat zou ook maar tijdelijk 
zijn. Er volgde nogmaals een brief: Ingekomen 18 maart 1932:
Waarde Heren, 
Met een beleefd verzoek komt ondergetekende tot u om u 
even te antwoorden op de door mijn ontvangen bericht dat 
er op mijn aanvragen om een tegemoed komen afwijzend is 
beschikt. Dat begrijp ik niet hoe dat kan daar ik ikzelf 20 jaar 
schipper ben geweest en in 1920 mijn boel heb verkocht. Daar 
er spraken van was om de Zuiderzee dicht te gooien heb ik 
mijn jongens een vak laten leeren en ben ik zelf tot 1927 voor 
knecht gaan vissen. Toen de schippers opdracht kregen zoo 
veel mogelijk in combinatie te gaan vissen moest ik wel na wat 
anders uitzien en heb werk gekregen bij de boer. Maar Heeren 
dat is nu ook gedaan want de boeren hebben zelf niets. Nu heb 
ik eerst 8 weken zonder werk geweest en ben nu aan de werk-
verschaffing, maar Heeren dat kan ook van de week of over 
2 weken afgelopen zijn en wat dan. Plaats om te vissen is er 
niet meer en werk ook niet en een bron van inkomen heb ik ook 
niet. Als de werkverschaffing is afgeloopen staan ik op straat 
en heb ik in het geheel geen vooruitzicht op ander werk, daar 
er te veel jongen krachten werkloos loopen. Daarom Heeren 
verzoek ik U nogmaals om een tegemoed komen daar ik toch 
meen het volle recht te hebben daar ik nu toch geheel de dupe 
ben geworden van de droogmaking van de Zuiderzee.
Hopende dat de Heeren eens goed over mogen denken zoo 
blijf ik in afwachten hopen op een goede uitslag. In afwach-
ting, Tjerk Zult, Zuiderhavendijk 88, Enkhuizen.

De steun werd echter niet toegekend. En ook toen hij als ver-
weer aanvoerde, dat hij 40 van zijn 60 levensjaren had geva-
ren, waaronder 20 jaar als schipper voor zichzelf; dat zijn eigen 
huisje hem bezwaarde en dat hij geheel de dupe was geworden 
van de droogmaking van de Zuiderzee, werd hem de steun nog 
steeds niet verleend.
Daarna vroeg hij zijn laatste visserswerkgever, Dirk Lub, van 
de EH 47 voor hem te pleiten en toen dat ook mislukte, vroeg 
hij de Plaatselijke Commissie hem te helpen. Dat had succes. 
Met ingang van 2 oktober 1932 was zijn inkomen ƒ5,- per week. 
Het was echter niet genoeg en hij bleef proberen. Met ingang 
van 2 juli 1933 kreeg hij ƒ12,- per week. Jaarlijks werd zijn situ-
atie bekeken. In 1936 werd zijn uitkering verlaagd tot ƒ10,- per 
week. Het Departement gaf als reden op: 
Voorheen zocht hij nog werk bij de veiling als magazijnknecht, 
nu toonde hij niet genoeg initiatief meer (hij keek wel uit, het 
was veel te moeilijk om opnieuw een uitkering te krijgen, als 
het werk stopte), voorts was hij geen eersteklas visser, hij zou 
slechts ƒ10,- per week bij elkaar gevist hebben.
 
Tjerk schakelde onmiddellijk zijn oude baas Dirk Lub in en die 
zei dat dit minstens ƒ20,- per week moest zijn. Of dat heeft ge-
holpen, is niet bekend. In 1937, op 65 jarige leeftijd, ontving hij 
ƒ3,- ouderdomspensioen om zijn sterk verminderde inkomen 
aan te vullen. Daarna was de Secretaris-Generaal van het De-
partement van Waterstaat nog één keer gul. Ter gelegenheid 
van het gouden huwelijksfeest op 5 maart 1946 kreeg Tjerk 
een bedrag van ƒ50,-. In de beschrijving van de gift stond: 
De man is een krachtige figuur, de vrouw wat sukkelend. Ze 
hebben twee getrouwt zoons buiten de visserij, die hun ouders 
wat bijspringen. Ze leven van ƒ7,- Zuiderzeetoeslag en ƒ4,75 
ouderdomsrente en bewonen een eigen huisje.
Toen Tjerk in 1951 overleed, heeft Eva nog enige jaren als vis-
sersweduwe Zuiderzeesteun ontvangen.8

3.  Gerrit Zult, geboren Enkhuizen 3 februari 1883, overleden 
Enkhuizen 15 juni 1970, trouwt Enkhuizen 15 februari 1906 
Antje de Leur, geboren Enkhuizen 13 juni 1885, overleden 
Enkhuizen 27 november 1959, dochter van Pieter de Leur, 
visser (geboren Hauwert 18 maart 1861, overleden Enkhui-
zen 9 september 1932, trouwt Enkhuizen 5 februari 1885 
met Alberdina Schouten, geboren Enkhuizen 21 oktober 
1859, overleden Enkhuizen 2 november 1931). 

Gerrits schoonvader, Pieter de Leur was visser in zijn werkza-
me leven. In 1918 was hij vissers knecht op de EH 33 bij W. van 
Slooten en verdiende daarmee ƒ 20,- per week. Hij viste op an-
sjovis, haring en bot. Helaas overkwam hem in 1927 een naar 
ongeluk op de boot. Tijdens een storm kreeg hij een klap met 
de giek tegen zijn hoofd, waardoor hij hersenletsel opliep en 
niet meer kon vissen. 
Pieter verdiende daarna wat geld door thuis met zijn vrouw 
Alberdina netten te boeten (repareren) en netten te spleten 
(vishaken op een plank schuiven). Maar doordat de visserij 
ophield te bestaan, waren er ook geen netten meer te boeten 
en te spleten en waren er ook geen inkomsten meer. In januari 
1928 vroeg Pieter Zuiderzeesteun aan.9 Hij schreef als reden: 

4. Willem Zult omstreeks 1930 met zijn kleinzoon Willem Zult aan boord 
van de Isa Mathilde, een boot van de M.U.Z.
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Door storm weer een slag met den giek in het Krabbersgat op 
10 mei 1927 en einde. Kan ik niet meer. Kan niets anders begin-
nen.
Het antwoord was echter dat zijn ongeluk geen gevolg was 
van de werkzaamheden der drooglegging van de Zuiderzee. Er 
werd hem geen toelage toegewezen, maar hij liet het er niet bij 
zitten en vroeg een paar maanden later weer steun aan: 
Doordat ik dat ongeluk kreeg ten vorigen jaren, was ik nu aan-
gewezen om stelwerk en herstelwerk te doen, maar dit bete-
kent nu niets, nu er geen ansjovisch is. 
En: Het vorigen jaar was ik schipper bij Deiden (de eigenaar 
van het schip) en kreeg met storm weer de Giek op mij en daar-
na een tijd lang ongesteld, kan ik thans niet anders als herstel-
werk aan de wal, nu door slechte vang is dat ook niets. 
Zijn gebrek aan werk ten gevolge van de slechte vangsten had 
wel degelijk met de Zuiderzeewerken te maken. De bestuur-
ders die de Zuiderzeesteun moesten uitkeren, konden er niet 
onderuit. Pieter kreeg in juli 1928 een tegemoetkoming van 
ƒ 4,- per week naast een invaliditeitsrente. In mei 1932 werd 
hij weduwnaar, zijn invaliditeitsrente werd omgezet in ouder-
domsrente. Op dat moment woonde hij bij zijn zoon, op 9 sep-
tember van datzelfde jaar kwam hij te overlijden.

Generatie VI

1.  Jan Arie Zult, geboren Enkhuizen 9 oktober 1890, onge-
huwd overleden Schokland 26 november 1928. 

In zijn jonge jaren viste hij bij zijn vader op de boot. Van 1918 
tot 1928 was hij vissersknecht op de EH 56 en de EH 76. Maar 
in 1928 hield alles op, ten gevolge van de afsluiting van de Zui-
derzee. Jan Arie werd werkeloos en vroeg op 23 mei 1928 bij 
de Rijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzeesteunwet hulp 
en verkrijging van werk aan. 10 Of dat via deze bemiddeling tot 
stand is gekomen is niet geheel zeker, maar hij werd knecht op 
het beurtschip van Nicolaas Petrus Reus. Met het schip werd 
onder andere groente vervoerd naar het oosten van het land. 
Niet lang daarna is hij in de omgeving van Schokland plotseling 
op de boot overleden.
2.  Willem Zult, geboren Enkhuizen 25 september 1894, 

trouwt Selm, Duitsland Elfriede Niederstenbruch, geboren 
13 januari 1893 te Oespel (Dortmund) weduwe.

Vanaf zijn jeugd is Willem vissersknecht op de Zuiderzee ge-
weest. In 1918 was dat op de EH 128 bij schipper R. de Graaf en 
in 1919 op de EH 24 van G. van der Heide. Hij voorzag echter dat 
hij straks niet meer zou kunnen werken in de visserij en besloot 
zijn geluk elders te zoeken. Hij vroeg in 1920 bij de gemeente 
Enkhuizen een paspoort aan, kreeg het op 13 juli 1920 en ver-
trok naar Selm, nabij Dortmund in Duitsland om in de mijnen 
te werken. Eind jaren ’20 vond hij arbeid in de bouw, waar hij 

aan funderingen en kelders werkte. In de zomer van 1930 ech-
ter werd hij werkloos vanwege de crisis. Om uit de financiële 
problemen te komen vroeg hij op 13 december 1932 in Neder-
land Zuiderzeesteun aan.11 Deze werd hem echter niet toege-
kend. Willem had weliswaar gevist, maar zijn werkloosheid 
was niet het gevolg van de afsluiting van de Zuiderzee. Hoe hij 
zich daarna gered heeft, is niet meer te achterhalen doordat 
het contact verloren is gegaan. We weten wel dat hij op oudere 
leeftijd stoflongen had door het werk in de mijnen.

Conclusie

De afsluiting van de Zuiderzee diende een hoger, algemeen 
doel, in dit geval een veiliger leefomgeving voor de bewoners 
van de provincies er omheen, maar wat een impact hadden 
deze Zuiderzeewerken op het dagelijks leven van de vissers-
bevolking en de mensen die indirect met de visserij te maken 
hadden. De vissers verloren hun werk en vonden dat bepaalde 
steunmaat regelen van de overheid voor hen golden maar zij 
waren eenlingen en moesten het opnemen tegen de hogere 
instanties. Zij waren sterk en lieten zich niet ontmoedigen 
of intimideren. Ze bleven proberen. Van het uithoudings- en 
doorzettingsvermogen van de leden van de familie Zult kan ik 
nog wat leren.  <<

5. handtekening Tjerk Zult en Eva Sietses

Noten
1. Opgemaakt door de Zuiderzee - Vereeniging. In grote trekken weergegeven 

door A.A. Beekman. Zutphen, W.J. Thieme & Co.
2. Webside Maxius, voorheen Lexius, Zuiderzeesteunwet 1925:
 http://maxius.nl/zuiderzeesteunwet-1925.
3. Geschiedenis De Afsluitdijk. Geschiedenis TV, ‘Andere Tijden’.
4. Genealogie van de familie Zult, samengesteld door Gerrit Jan de Vries en 

mijzelf (Schoorl: Pirola, 2014), aanwezig in de bibliotheek van de NGV in Weesp.
5. Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad, coll. Sociaal Historisch Centrum, 

Archief van de Rijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzeesteunwet; Willem 
Zult, dossier 2518.

6. Idem, Wed. J. Zult-Veldkamp, dossier 11949.
7. Idem, Tjerk Zult, dossier 5884.
8. Idem, Wed. E. Zult-Sietses, dossier 12624.
9. Idem, Pieter de Leur, dossier 1466.
10. Idem, Jan Arie Zult, dossier 2464.
11. Idem, Willem Zult jr., dossier 8542.

6: Jan Arie Zult 7: Willem Zult, jr., in matrozen 
kostuum; in de mobilisatietijd van 
W.O.I was hij bij de marine.
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Voor deze rubriek komen artikelen in aanmerking die iets van doen 
hebben met digitale ontwikkelingen in de genealogie of met daar-
aan gerelateerde wetenswaardigheden. 

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

Digitaal

Zoals bekend verondersteld mag worden is het bij 
GensDataPro mogelijk een akte van WieWasWie 
direct in te lezen door middel van het kopiëren van 
het webadres (URL) en dat te plakken met behulp van 
de WWW-knop. Echter: als één of meer personen van 

deze akte al in de persoonstabel staan dan moet de 
plakactie gevolgd worden door ontdubbelen personen: 
[Combinatiehandelingen] – [Zoek dubbele personen] 
- [Voeg samen]. Natuurlijk kan men in plaats van deze 
optie te gebruiken de gegevens ook gewoon overtypen. 

Spiekscherm,  
het Kladblok van GensDataPro

1 2
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Er is echter nog een derde manier om genealogische gegevens 
van WieWasWie of van andere archieven of personen in te voe-
ren, namelijk via het kladblok van GensDataPro: het spiekscherm. 
De in te voeren tekst moet gekopieerd worden uit de bron 
(komt dan op het klembord van Windows) en wordt daarna 
geplakt in het spiekscherm. Daarna kunnen de gegevens 
overgebracht worden naar personen / relaties.
Noot: tussen [xxx] is een schermactie, tussen <CTRL + V> een 
toetsenbordactie.
Als voorbeeld worden de gegevens in de huwelijksakte van 
een kind van Jan Jacob Hasebos en Johanna Maria Spoel, zoals 
gevonden bij WieWasWie, in GensDataPro ingevoerd. De akte 
geeft de volgende informatie, figuur 1.

In plaats van de URL moet nu met de muis de tekst gemar-
keerd en gekopieerd <CTRL + C> worden (staat nu op het 
klembord van Windows), figuur 2.

Nu GensDataPro starten en in de menubalk kiezen voor 
[Beeld] - [Toon spiekscherm] of < Ctrl + Ins> en plak de inhoud 
van het klembord in het geopende spiekvenster via menu [Be-
werk-Plakken] of <Ctrl + V>, figuur 3.

Wellicht is het, voor de leesbaarheid, nodig de lay-out wat aan 
te passen, zoals bijv. het verwijderen van lege regels.
Het is handig om het spiekscherm op te slaan voor raadpleging 
later. De inhoud verdwijnt anders bij afsluiten van GensDa-

5 6

3 4
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taPro. Kies [Bestand] – [Opslaan] en geef in het dan volgende 
scherm een relevante naam (hier het persoonsnummer van Jan 
Jacob: 1603.txt) en kies een logische map (b.v. datagd1).
Op deze manier kunt u ervoor kiezen om meerdere spiekscher-
men op te slaan en pas later de gegevens in GensDataPro in te 
voeren.
Voor het aanmaken van meerdere spiekschermen eerst de 
getoonde inhoud van het laatst gebruikte spiekscherm verwij-
deren via [Bewerk] – [Wis scherm].
De volgende stappen zijn er afhankelijk van, of er personen uit 
de akte al wel (A) of nog niet (B) in het GensDataPro-bestand 
zijn opgenomen.
A: Is een persoon van de akte al wel in het bestand aanwezig 
dan moet deze in het linker venster van GensDataPro getoond 
worden (klikken met linkermuisknop op die persoon in per-
soonstabel of in het geneagram). Is in dit geval een dochter van 
Jan Jacob: Johanna Maria, de bruid.
Na drukken op [Bewerk F6] verschijnt de persoonskaart met 
aan de onderzijde de inhoud van het spiekscherm.
Als dat niet het geval is moet op de knop rechts van ‘Aanvulmo-
de’, [Open spiekscherm] gedrukt worden, figuur 4.
B: Is een persoon van de akte nog niet in het bestand aanwezig 
dan kiezen we bij [Bewerkhandelingen] voor [Nieuw persoon F5].
Een lege persoonskaart verschijnt met aan de onderzijde de 
inhoud van het spiekscherm. Als dat niet het geval is moet op 
de knop rechts van ‘Aanvulmode’, [Open spiekscherm] gedrukt 
worden, figuur 5.

Als u er voor zorgt dat bij [Instellingen] een vinkje staat bij 
[Bewerkopties] – [Klik doet plakken], dan is het voldoende om 
de gewenste informatie met de muis te selecteren en hierna in 
het juiste veld te klikken om de gekopieerde tekst te plakken.
De gewenste informatie kan ook met de muis gemarkeerd 
worden en door middel van Kopieer <CTRL + C> en Plak 
<CTRL + V> in het juiste veld worden gezet, figuur 6.

Omdat het hier om een huwelijk betreft, moet na het aanvul-
len van de persoonskaart van Johanna, gekozen worden voor 
[Bewerken] – [Voeg relatie toe aan Johanna Hasebos (1630) 
F2] en kunnen de gegevens, zoals hierboven beschreven, in-
gevoerd worden van de bruidegom. Hierna moet natuurlijk de 
relatiekaart ingevuld worden. De gegevens van de ouders van 

de bruidegom en bruid kunnen daarna ook worden ingevoerd.
Indien gewenst kan van de informatie een bron gemaakt wor-
den. Kies hiervoor [Bewerkhandelingen] – [Nieuw] – [Maak 
nieuwe bron F9], figuur 7.

In het dan volgende scherm dient bij [bron type:] een brontype 
gekozen te worden, hier als voorbeeld [BS Huwelijksregister 
(type 6)].
Het veld [Omschrijving] kan aangevuld worden met de naam 
van de partners, in dit voorbeeld Petrus Johannes Helmer-
horst en Johanna Maria Hasebos.
Om deze bron te onderscheiden van anderen wordt [uniek 
bron-ID] aangevuld met een zelf te kiezen unieke code. 
De inhoud van het spiekscherm kan met Kopieer <CTRL + C> 
en Plak <CTRL + V> in het bronopmerkingenveld geplakt wor-
den en de daarvoor in aanmerking komende velden (Archief-
naam en Plaats van akte) kunnen hierna worden gevuld door 
middel van Kopieer <CTRL + C> en Plak <CTRL + V>. De Klik 
doet plakken methode werkt hier niet. Bevestigen met [Ak-
koord F7].
Hierna kiezen voor [Nieuwe koppeling] en koppel de bron aan 
de door u gewenste personen en/of relaties, figuur 8.

In het onderste deel bij de bronkoppeling kan worden aange-
vinkt waar de bron in de uitvoer vermeldt moet worden.
Om minder verwijzingen bij de naam te krijgen in de uitvoer 
kan ook de relatie aan de bron gekoppeld worden en hierbij 
[Huwelijk] aanvinken als plaats waar de bron in de uitvoer ver-
meldt moet worden. Als laatste kiezen voor [Sluiten]. 

Een meer uitgebreide versie van dit artikel is binnenkort te 
vinden op de website van GensDataPro www.gensdatapro.nl 
onder Artikelen over GensDataPro.

Aad Biesbroek

7 8
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Boekrecensies HANS VAN FELIUS

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

Boeksignaleringen
 Ї Cees Bles, Bles. Een familiegeschiedenis 1687-2014, 

[2014], 339 p., ill., index; uitgave in eigen beheer, informa-
tie c.bles@chello.nl.

De familie stamt af van Derick Bles, die omstreeks 1682 
trouwt met Margarita van Gimborn; ze woonden op het hof 
‘Baer’ in Wehl. Het eerste deel gaat uitgebreid in op de fami-
liegeschiedenis en is ruim voorzien van illustraties. Waar dit 
zinvol is zijn genealogische schema’s toegevoegd. Boeiend 
vond ik hoofdstuk 6, dat handelt over de geëmigreerde leden 
van de familie, zoals het gezin van Jan en Hendrina Nieuwen-
huis-Bles dat naar de Verenigde Staten trok. Het tweede deel 
geeft de genealogie, die over het algemeen wat minder ruim 
geïllustreerd is. Een mooi en gedegen uitgevoerde genealogie 
dat als voorbeeld voor anderen kan gelden.

 Ї Anneke Blokhuis-Laport, Gijs Blokhuis, Saskia Blok-
huis-Muller en Sylvia van Halteren-Blokhuis, Honderd 
jaar Familie Blokhuis Stichting 1912-2012, 2012 (2 delen in 
cassette), deel 1: Verhalen, 112 p., ill., geen index; deel 2: Ge-
nealogie, 231 p., ill., index; uitgave in eigen beheer. Familie 
Blokhuis Stichting. ISBN 978-90-819685-0-8, informatie 
www.blokhuisstichting.nl.

Deze publicatie is uitgegeven in twee delen in een cassette; 
de uitvoering maakt dat deze publicatie er luxe uit ziet. Een 

en ander is het gevolg 
–zoals de titel al ver-
meldt– van het honderd 
jarig jubileum van de 
Stichting Familie Blok-
huis Fonds. In het eerste 
deel worden de verhalen 
over de familie verteld. 
Het eerste hoofdstuk is 
een verhandeling over 
genetische genealogie. 
De andere verhalen gaan 
over diverse familiele-
den en de beroepen die 
zij uitoefenden. In dit 
gedeelte zit de charme, 

omdat het handelt over een zeer gevarieerde groep mensen. 
De ene keer een verhaal over een predikant, de andere keer 
over een tekenleraar, of een brug- en sluiswachter dan wel een 
dichter en schilder. Soms krijg je bij een familieboek als genea-
logie de gedachte: ‘Hé, zou die er ook bij horen?‘ En inderdaad, 
bij de familieverhalen vind je ook Peter Blokhuis terug, de oud 
voorzitter van de Christen Unie. Het tweede deel bevat de ge-

nealogie van de familie, bijgewerkt tot 1 januari 2012. De stam-
vader is Jacob Rijcksz Blokhuis, een landeigenaar / veehouder 
uit Bunschoten. Her en der in dit deel tref je verduidelijkende 
genealogische tabellen aan. In tegenstelling tot het eerste 
deel is dit deel spaarzamer geïllustreerd. Mogelijk heeft deze 
uitgave een primeur, want ik ken geen andere publicatie op het 
gebied van familiegeschiedenis en genealogie met een recept. 
Het gaat om ‘melkmoes’, een gerecht waarvan de ingrediënten 
bestaan uit: blauwe pruimen, gele rozijnen, rookworst, mager 
gerookt spek, kruiden en suiker of stroop. Helaas, hoe het 
smaakt weet ik niet want een bespreking in dit blad gaat niet 
zo ver dat de recensent ook nog aan het koken slaat!

 Ї Marion Karsch en Dinand Webbink (red.), Historie en 
spiritualiteit langs IJssel en Rijn. Liber amicorum aange-
boden aan Clemens Hogenstijn ter gelegenheid van zijn 
afscheid als stadshistoricus van de gemeente Deven-
ter, Deventer 2014, 135 p., ill., geen index; ISBN 978-90-
809896 september 6.

In 2012 nam Clemens Hogenstijn afscheid als stadshistoricus 
van Deventer. Ter gelegenheid daarvan werd hij geëerd met 

een bundel bijdragen 
van mensen die hem in 
die hoedanigheid heb-
ben meegemaakt. Een 
aantal bijdragen hebben 
betrekking op zijn eigen 
leven, zoals een artikel 
over zijn betrokkenheid 
bij de Broederenkerk en 
de Orde van het Heilig 
Graf van Jeruzalem. Ver-
der heeft de bundel bij-
dragen over archeologie, 
Erasmus, cartografie, so-
ciale woningbouw en nog 
meer. Interessant vond ik 

het artikel over het stadsrecht van Zwolle uit 1230, en het artikel 
van Dinand Webbink over de contacten tussen de pastoor van 
Hellendoorn (Rientjes) en de hoofdonderwijzer uit Nijverdal 
(Westera). Rientjes had een door hemzelf geschreven artikel 
aan Westera gestuurd, met de bedoeling dat die het zou publi-
ceren in de door hem uitgeven krant, het Twentsch Volksblad. 
Het artikel werd niet geplaatst, maar evenmin geretourneerd. 
Webbink vond het in de briefwisseling tussen Westera en Rien-
tjes. Het bedoelde artikel over de kloostergoederen in Noetzele 
is nu terecht gekomen in deze bundel. Pastoor Rientjes kan pos-
tuum tevreden zijn! Een gevarieerde bundel, de heer Hogenstijn 
mag zeker trots zijn op een dergelijk album amicorum.
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 Ї T.T. Feikema, De vijf van Martinus. Verhalen en geschie-
denis van de familie Feikema, Amstelveen 2013, 119 p., ill., 
met losse index en losse genealogische tabel; uitgave in 
eigen beheer, informatie tjerk01@ziggo.nl.

De titel van het boek heeft betrekking op het feit dat Marti-
nus Feikema (1843-1906), getrouwd met Hillegonda Cathari-

na Sypkens (1845-1926) 
vijf kinderen kreeg. Het 
beschrijft de levensge-
schiedenis van Martinus, 
die op 28 februari 1843 in 
Franeker geboren werd 
als zoon van de graan-
handelaar Douwe Yeb 
Feikema en Dieuwertje 
van Gelder. Aanvanke-
lijk werd Martinus ook 
graanhandelaar, in Frane-
ker en later in Groningen. 
Zijn liefde lag echter niet 
in dit vak, en later was hij 
werkzaam als boekhan-

delaar. Hij leefde vervolgens in Amsterdam, Velsen en Haar-
lem. Over de vijf kinderen en hun nakomelingen worden veel 
verhalen verteld. Een genealogie is het niet, maar meer een 
familiegeschiedenis. Het genealogisch verband wordt in een 
tabel weergegeven. De kinderen zijn achtereenvolgens: Debo-
ra (1870-1948), met nakomelingen Van Persijn en Van Meerten; 
Johan Ulrich Herman (1872-1939), met nakomelingen Feikema; 
Douwe (1873-1949), met nakomelingen Feikema; Margaretha 
Elisabeth Catharina (1875-1946), met nakomelingen Boursse 
en Bernet Kempers; Johannes (1877-1947), met nakomelingen 
Feikema.

 Ї Marc Lindeijer SJ, Tussen kasteel en kerk. De katholieke 
Gelderse adel 1765-1827, Aalten 2014, VIII en 278 p., ill., 
geen index; uitgave van Uitgeverij Fagus, Aalten, ISBN 
978-94-91634-17-8.

Dit boek gaat diep in op de positie van de katholieke adel in 
Gelderland, tegen de achtergrond van de maatschappelijke 

ontwikkelingen in die 
tijd, en de relatie tot de 
zich opnieuw manifes-
terende katholieke kerk. 
De nadruk ligt op de ge-
schiedenis van de familie 
Van der Heyden en daar-
aan verwante families 
zoals Van Lamsweerde 
en Hacfort. In deze ge-
degen studie slaagt de 
auteur er in een boeiend 
verhaal te schrijven, dat 
niet alleen van belang is 
voor de geschiedenis van 

de beschreven families, maar meer nog voor de lokale (kerk)
geschiedenis.

 Ї Jan Blaas, Met name… De kantwerkster van ’s-Graven-
moer en omstreken, Oosterhout 2014, 131 p., ill., geen in-
dex; uitgave in eigen beheer, ISBN 978-90-9028093-6.

Hoe het toeval in het leven soms een rol speelt, wordt in de 
inleiding van deze uitgave duidelijk. Als de auteur het artikel 

in een huis-aan-huis blad 
niet had gelezen, dan was 
hij niet naar de open dag 
van een genealogische 
vereniging gegaan. En 
dan zou dit boek wellicht 
nooit geschreven zijn. 
Dat zou beslist jammer 
zijn geweest. Tijdens 
die dag was namelijk ie-
mand aanwezig met een 
bestand van namen van 
kantwerksters uit ’s-Gra-
venmoer. Het bestand 
werd uitgebreid door 
de auteur, die er vervol-

gens een interessante uitgave aan heeft gewijd. De oudste 
gegevens over dit ambacht in deze omgeving stammen uit 
de zeventiende eeuw. De auteur beschrijft zowel de geschie-
denis van de kant in het algemeen, als die in de omgeving van 
’s-Gravenmoer. Het geheel wordt afgesloten met overzichten 
van kantwerksters uit ’s-Gravenmoer, Capelle, Dongen, Oos-
terhout, Raamsdonk en Waspik.

 Ї Jan Dick de Groot, Mijn vooroudergevoel. 400 jaar fami-
liegeschiedenis van Jan Dick de Groot (geboren 1944), 
Wassenaar 2012, 205 p., ill., geen index; uitgave in eigen 
beheer, jan.de.groot@casema.nl.

Dit boek is een mengvorm van familiegeschiedenis en genea-
logie. De auteur behandelt in de eerste helft zijn voorouders 

van vaderskant en moe-
derskant, in een meer 
verhalende vorm. Omdat 
de familie De Groot lan-
ge tijd in Beemster heeft 
gewoond komt daar ook 
het een en ander in voor 
over de droogmaking van 
deze polder. Naast de 
familie De Groot wordt 
ook de familie Schipper 
(zoals aangegeven de fa-
milie van moederskant) 
behandeld. Uitgebreid 
gaat hij in op het eigen 

gezin en de gezinnen van zijn kinderen. In de tweede helft zijn 
de bijlagen opgenomen. Genealogisch gezien zijn de belang-
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rijkste de bijlagen I en II. In de eerste wordt de stamreeks De 
Groot gegeven. Stamvader is Jan Geertsz de Groote, geboren 
rond 1609 en bakker in Groningen; zijn zoon Gerridt (geboren 
rond 1635) vestigt zich als bakker in Midden-Beemster. De 
tweede bijlage behelst de stamreeks van de moeder van de 
auteur, Neeltje Schipper. Haar oudste voorvader is Hendrik Be-
rentsz Schipper, rond 1684 in Tienhoven geboren; later vestigt 
deze familie zich in Purmerend. Naast een aantal historische 
verhalen eindigt het boek met een ruime selectie familiefoto’s.

 Ї Peter van Rooden, Door weer en wind. Maritieme geschie-
denis van de familie Kielema, Dordrecht 2013, 224 p., ill., 
index; uitgave in eigen beheer, ISBN 978-90-814914-0-2.

Dit boek is een uitgebreide omschrijving van de Groninger 
schippersfamilie Kielema; geen genealogie, maar een over-

zicht van de verschillen-
de varende familieleden 
en hun belevenissen. 
Het boek begint met de 
beschrijving van Joost 
Mees Kielema, zoon 
van Jeremias Joosten 
(zelf ook al schipper) 
en Foecktien Teekens, 
geboren in Kalkwijk 
(Hoogezand) in 1729; hij 
was turfschipper in de 
Groninger Veenkoloniën. 
Naast dit beroep vinden 
we ook schippers uit 
de binnenvaart, de zee-

vaart, en een zeeloods. Naast de leden van de familie Kielema 
wordt ook wel aandacht besteed aan anderen, zoals aan Pieter 
Blaauw (1887-1925), getrouwd met Lijzebeth Kielema. Hij heeft 
de twijfelachtige eer het laatste lid van de familie te zijn die 
op zee is gebleven. Van hem is ook een kleine kwartierstaat 
opgenomen. De risico’s van het vak blijken zeker uit de korte 
carrière van de jonge Mees Kielema (1887-1911), die begint als 
hij in 1903 aanmonstert als dekjongen op een schoener. In 1908 
loopt het nog net goed af als het schip waarop hij vaart tijdens 
dichte mist op de Noordzee wordt overvaren. Maar tijdens een 
storm met orkaankracht in 1911 (de nacht van 30 september 
op 1 oktober) slaat het noodlot toe en slaat hij overboord. Hij 
kreeg daarmee een zeemansgraf, zonder dat van hem een for-
mele overlijdensakte te vinden is. Een boek met interessante 
inhoud en boeiende verhalen.

 Ї Mary Eggermont-Molenaar, m.m.v. Marja Creyghton en 
Loes Hoefsloot-van der Mark, Een beschaafde en gods-
dienstige opleiding. In en om de MMS te Huize Bijdorp 
Voorschoten, Leiden 2014, 278 p., ill., index; uitgave Uitge-
verij Ginkgo, ISBN 978-90-71256-32-5,

           info@uitgeverijginkgo.nl.
Wie weet zo langzamerhand nog wat een MMS is? Het school-
type heeft de mammoetwet niet overleefd en is al lang en 

breed verdwenen. Generaties meisjes ontvingen daar echter 
hun middelbare scholing. Het boek van mevr. Eggermont gaat 
over de geschiedenis van haar school, de MMS op Huize Bij-
dorp in Voorschoten. In een vijftal hoofdstukken schetst zij de 
geschiedenis, waarbij de nadruk ligt op het huis, de school als 
instituut, en de jaren waarop zij zelf op deze MMS zat. Hoofd-
stuk 1 behandelt de eigenaren van het huis voor het in handen 
kwam van de Congregatie van de Heilige Catharina van Siëna. 
Er zijn bekende adellijke en regentennamen onder, zoals Oem 
van Wijngaarden, Meerman, de Bije en Hoeufft van Oijen. Het 
was dan ook geruime tijd een buitenplaats. In 1876 kwam het 
in handen van de eerder genoemde congregatie, die er een 
school en internaat in vestigde. Aanvankelijk een Franse ULO, 
en daarna een MMS, en tenslotte een HAVO-school. Deze his-
torie wordt in de hoofdstukken twee, drie en vijf behandeld, 
terwijl hoofdstuk vier gaat over de periode dat de auteur zelf 
op de school verbleef.

Verder ontvingen wij
René Sauer en Agi Sauer, Grasciniaci vom Spätmittelalter bis 
zur Neuzeit. Genealogie Gemeinde Gressenich. Die Stolber-
ger Stadtteile: Gressenich, Mausbach, Schevenhütte, Vicht, 
Werth, Eschweiler-Hücheln 2011, 13, 89 en 189 p., ill., index, met 
cd-rom; uitgave in eigen beheer, ISBN 978 maart 00-033938-7.

M. van Kommer, Deel een Familie Hendriks en deel twee Bat-
tels / Bartels, 53 en 15 p., ill.; uitgave in eigen beheer, informatie 
rienusvkommer@casema.nl.

J.W.J.F. Jaeger, 250 jaar Jäger – Jaeger, Vianen 2015, niet ge-
pagineerd; uitgave in eigen beheer, informatie Jan.jaeger@
casema.nl.

Herman Bouman (red.), Jacobus Anthonie Meessen, Reis naar 
en in Nederlands-Indië 1858 tot 1862, 2015, 142 p.; uitgave in ei-
gen beheer, informatie poorter@onsbrabantnet.nl.

Rom van der Schaaf (red.), Overschakelen. Het verhaal van 
Philips’ Telecommunicatie Industrie, 2014, 252 p., ill.; uitgave 
van Uitgeverij van Wijland B.V., ISBN 978-90-77285-37-4.

G.C.M. Rademaker-Groot en A.G. de Vries-Lub, Rood, een 
kleurrijke familie, Schoorl 2004, 384 p., ill., index; uitgave in ei-
gen beheer via Uitgeverij Pirola, Schoorl, ISBN 90 6455 447.1.

J. van Rinsum (bewerker), Naamlyst der inteekenaaren afkom-
stig uit de ‘Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschie-
denissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die 
van Holland, van de vroegste tyden af‘ door de Amsterdamse 
historicus Jan Wagenaar (1709-1773), Kesteren 1994, 81 p., ill., 
index; uitgave in eigen beheer, Archief in Informatiecentrum 
voor de Betuwe en de Historische Kring Kesteren en omstre-
ken, Osenvorenreeks nr. B15.
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Tijdschriften
Enkele gebruikte afkortingen: 

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

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

Nederland
Alkmadders, jg. 31, 2014 nr. 127. G.J. van Beek: Nederlanders in In-
dië [ervaringen mw. Themmen, mw. Willebrands en dhr. Saeys]; J. 

Kuipers: Kennemers, Wa-
termannen en Rijstvogels 
[historie]; F. van Rijn: Aan-
winst voor dorpsgezicht 
Oude Wetering; idem: 
Oude Wetering heeft 
een rijke geschiedenis; J. 
Huigsloot: Huigsloot, een 
criminele familie?; P. van 
Rutten: Het verhaal van 
het secreet.
  Idem, 2014 nr. 128. J. 
van der Meer: Grote 
belangstelling voor In-
diëgangers 1945-1950; 
J. Bouwmeester: 100 

jaar aardgas in Alkemade; J. van Berkel: Het Rijke – Veense – 
Roomse Leven; H. van der Wereld: Veender met de Veenders: 
Pastoor Jacobus Gerardus Onel; N. Koek: Arendsoog en het 
Raadsel van het Katholiek Cowboyboek.

Amstel Mare [Amstelveen], jg. 25, 2014-3. P. van Schaik: Een di-
aconiehuis [gelegd in 1765 door Lieven Geelvinck (1757-1783)]; 
W.J. Groeneweg: Anton de Lange en de fatale achtervolging 
op 7 mei 1945; G.J. Lindeman: Amstelveense numismatiek [Ro-
meinse munten].
 Idem, 2014-4. D.M. Fluitsma: Thamen: de geschiedenis van 
een ‘geweeze’ dorp; A. de Boer: Nachtelijk drama in 1917. Twee 
veldwachters verdrinken in de Amstel [Jacob Rijerkerk en Teu-
nis Prins]; M. van Nes: Het avondmaalslinnen in de Kruiskerk; 
L.G. Brockhoff: Jan Augustus Meijer. Eén onzer voorvaders – 
een kleurrijk figuur.

Amstelodamum, jg. 101, 2014-3. R. Lambour: Jan Zoet, Amster-
dammer (1610-1674): zijn afkomst en herbergen herzien [Her-
cules]; L. Kattenberg, R. Baars: ‘Het leezen van goede boeken, 
…is al te noodigen zaek’ [boekenbezit Amsterdamse kunste-

naars 1650-1700]; M. van der Hut: ‘Een goede Huysbestiering’ 
door Barend Graat.
 Idem, 2014-4. Themanummer Kerkbouw en religieuze 
identiteit. D. Schoon: Van de Wallen naar het Duivelseiland. De 
oud-katholieken treden naar buiten [van Riel, van Thiel, Maan, 
Colombijn].

Angstelkroniek [Abcoude], jg. 15, 2014 nr. 42. L. Firet: De Vink 
– Vroegere uitspanning aan het Gein [Vink, van Doorn, Dunsel-
man]; W. Timmer: Ambtenaren zijn niet corrupt maar willen wel 
een graantje meepikken [Mollenkramer, Stork, Haars]; idem: 
De naam van mijn straat: De Molenweg.

Aold Hoksebarge, jg. 47, 2014-3. Themanummer Open Monu-
mentendag 2014. M. Ros: Haaksbergen en het spoor; J. Lie-

verdink: MBS, beheer-
der van mobiel erfgoed; 
J. Astegro: Station bijna 
130 jaar oud; N. Spit: 
Vervoer was er altijd 
al; J. Goorhuis: 100 jaar 
Noordendorp Transport; 
N. Split: Buurserbeek 
en Schipbeek waren be-
langrijk vaarwater.
  Idem, 2014-4. B. Otter: 
65 jaar VVV in Haaks-
bergen; E. Ooink: We-
reldoorlog 1914-1918 
ging niet aan Haaksber-
gen voorbij; H. Sloot-

man: Huis nr. 128 aan de Blankenburg [Roerink, Waanders, 
Overbeeke, Molenkamp, Effing]; C. Waijerdink: De Kolder-
veldsmölle in Holthuizen [Borgelink, Ten Vregelaar, Dissel, 
Groothuis]; F. de Lugt: Het geboortehuis van Brigitte Lefe-
rink-Gering; H. Menkehorst: De link naar … [interessante 
 internetwebsites].
 Idem, 2014-5. H. Slotman: Blankenburg: huis nr. 129, nu 
een appartementencomplex [Waanders, Jordaan, Schart-
man, Mulder]; E. Ooink: De leenheren en leenmannen van Het 
Lankheet (1) [van Mulert, van Heek, van Ahaus, von Solms, 
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van Bronckhorst, van Borculo]; E. IJspeerd: Bank Jordaan in 
beeld; H. Menkehorst: De link naar … [www.twentebestand.nl].

Archievenblad, jg. 118, 2014-9. B. Vinkenburg, D. Streep: Ar-
chiefinstellingen profileren zich [resultaten positioneringson-
derzoek]; C. Leistra: ‘Ontdekken is niet alleen het vinden, maar 
ook het zoeken’ [in gesprek met Christian van der Ven].
 Idem, 2014-10. Red.: Over ‘collecties’ bij archiefinstellingen; 
C. Jeurgens: Koloniale archieven en collectie in de 21e eeuw; E. 
Coree: Je collectie op de kaart; Red.: Alle kennis van de wereld 
opgeslagen en toegankelijk voor de eeuwigheid; F. Smeets: In 
gesprek met Alexander de Bruin ‘Het is fantastisch wat je bij 
de archieven online kunt vinden’.

De Aschpotter [Sassenheim], 2014 nr. 35. C. Spruit: Het ver-
haal achter een foto [Toon van Dijk, 1915, van Sassenheim naar 
Denemarken]; J. Bergman: Tollen in Sassenheim; M. Tibboel: 
Verkeersveiligheid aan het begin van de vorige eeuw; P. Lan-
geveld: Sassenheim rond 1850, het centrum van de streek; A. 
van der Geest: Sassenheimse krochten in lokaal, regionaal en 
Noordzeeverband (2).

De Asperensche Courant, jg. 35, 2014 nr. 134. Historische 
transportaders: de Linge; Het Asperens Gasthuis; Asperen: 
resten van Historische Bouwstijlen; De kastelen van Asperen; 
Kronijcke des Lants van Arckel ende der Stede van Gorkum; 
De Historie van de Stad Asperen: Kasteel Linghensteyne.

De Bewaarsman [Hoogland], jg. 20, 2014-3. M. Heurneman: 
Belgische vluchtelingen in Hoogland 1914-1918; H. Keizer: Van 
stopfles tot geldla (2): Herinneringen aan drogistengezin 
1945-1970 [verv.]; G. Raven: De kanten muts van oma [Jans van 
Esveld-van Burgsteden uit Nieuwland].

Bie t Schildt [Siddeburen], jg. 14, 2014-2. D. Slagman: Water-
beheersing in oostelijk Duurswold (1) [Rollema, Engelage]; 
J.T. Huizinga: De geneeskundige verzorging in het oostelijke 
gedeelte van de Woldstreek (1) [Sikkema, Damsté]; F. Schuur-
man: Siddeburen in de jaren vijftig (4); D. Hillenius †: Kornelis 
ter Laan (1871-1963) [onderwijzer, burgemeester]; H. Brink, J. 
Steenhuizen: De geschiedenis van het Bijzondere Neutrale 
ULO-schoolgebouw te Siddeburen (1955-heden).

Bolswards Historie, jg. 4, 2014, nr. 7. P. Mulder: Brandende 
kwesties [2e Wereldoorlog, binnenstad, in ‘t Hemeltsie op 
27-11-1887]; D. Bosma-Faber: ‘Zolang er water is, is er hoop’ 
[uitspraak oud-brandweercommandant Ruurd Huitema]; A.A. 
Buwalda: Lycklama à Nijeholt, een familie van pommeranten 
(2) [de Kok]; J. Keuvelaar: Van kade naar parade een Bolserter 
om utens [van der Sluis]; O. van der Meer: Francesco Valegio. 
Afbeelding van Bolsward in de 16e eeuw; P. Mulder: De firma 
Plantinga, handel in wijnen en gedistilleerd; idem: Herinnerin-
gen aan Bolsward van Christina Ligtenberg; C. Greydanus: Een 
bijzonder ‘historisch’ verhaal: Van het elfjarige jongetje uit het 
Weeshuis dat uit de toren viel [Gerrit van der Meulen, 1965].

Caert Thresoor, jg. 33, 2014-3. S. Vervust, S. Tallir: De Belgi-
sche provincie Limburg op de Kabinetskaart van Ferrraris 
(1770-1778); P. van der Krogt: De Wereld Atlas voor Huis en Kan-
toor van W. Versluys, 1922; H. Ferwerda: Het verzamelen van 
zeekaarten [kleuren en topografie]; P.H. Meurer: Hermannus 
Venraed. Een vage figuur uit de geschiedenis van de vroege 
Nederlandse kartografie; M. de Winter: Kaartenkamer en Tre-
sor van de Technische Universiteit Delft.
 Idem, 2014-4. N van der Sijs: De ontwikkeling van taal- en 
cultuurkaarten; J Buit: Kaartbeschrijvingen van Holland en 
Utrecht in het Toonneel der Steden van Joan Blaeu; J.C. Arm-
strong: De bron van Van Keulens gedrukte kaart van Nieuw 
Matheleage; A. de Zeeuw: De Comitatus Zutphania van Kae-
rius en Visscher; M. de Jonge: Kaartencollecties in Nederland: 
RHC Groninger Archieven.

Coog-Blick, jg. 19, 2014-2. J. van Lunsen: … en hoe het verder 
ging met de klok van Vronen [Westphalen, Schoemaker]; K. 
Bak: De kadastering van Nederland ten behoeve van een eer-
lijk belastingheffing; A. Leijen: Kinderarbeid; J. Keizer: De ont-
wikkeling van de Heerhugowaard in samenhang met de buiten-
dijkse polders van de Langedijk [van Teijlingen, van Foreest]; A. 
Leijen: Zetkoolregeling in het Geestmerambacht.

Drents Genealogisch Jaarboek, jg. 21, 2014. R. Alma: Zegels 
in het Drents Archief; Red.: Zegels selectie uit het Drents Ar-

chief [beschrijving van 
476 zegels, alf. lijst ze-
gelaars]; P. Datema: Een 
genealogisch probleem 
heraldisch benaderd: de 
afstamming van Gisela 
Pype en Johan Hidding 
[op Mensinge bij Roden, 
1407/08; het raadsel 
wordt niet opgelost]; C. 
Schaafsma: Heraldiek in 
Eelde [beschrijving wa-
pens op grafstenen in de 
Dorpskerk, op ramen en 
andere gebouwen; o.a. 
Sigers ter Borch, Alting, 

Horenkens, Ovingh, van Welvelde, Swartwold].

Dwars Op [Voorhout], jg. 16, 2014 nr. 51. A. Deutekom: BNS en 
gemeente Voorhout; K. den Elzen: Ter Haar Romenystraat. De 
straat en haar naamgever [Ds. Barend Ter Haar Romeny (1881-
1970), exm. van Maasdijk, met gezin en info Romeney vanaf 
1652, kwst. 16 kwn.; Visch, Tinant]; A. & M. Dwarswaard: Jan 
Johannes Timmers en zijn bedrijf; M. van Buul: Jan Kraakman 
de koster [x J. Heemskerk, Vester].
 Idem, 2014 nr. 52. K. den Elzen: Familie Verhaegen-Hou-
welijckx Belgische vluchtelingen in 1914 [met 16 kwn.; van der 
Veken, Verschoren]; M.M.C. Van Buul: Radiomoeder Albertine 
Schelfhout-van der Meulen in Voorhout [zoektocht naar iden-
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titeit ‘dame met hoed’ in fotocollectie fam. van Buul]; K. den 
Elzen, E. van der Hoeven: Voorhout in 1914-1918.

Eigen Perk [Hilversum], jg. 34, 2014-4. P. Hoogenraad: Hilver-
sumse jongens in dienst van Napoleon [Hennipman, Nieuwen-
huizen, Fennis, Knegt, van der Meer, Kas en 18 vrijwilligers 
die bij de Huzaren terecht kwamen]; P. Timmer: Hilversumse 
zouaven, kruisvaarders van hun tijd [van Ooijen, Hebink, Fabré, 
Hafakker e.a.]; W. Dral: Legio Patria Nostra. Hilversummers in 
het Franse vreemdelingenlegioen [Maats, Gaasbeek, van der 
Blom, Deijs]; J. de Ley: Joop was zomaar verdwenen [Johannes 
Doornekamp vocht in de Spaanse Burgeroorlog]; R. van Ber-
gen: De Spaanse burgeroorlog: een wreed en tragisch conflict 
[Grose, Bakker, de Groot, Maliepaard, van den Brink]; idem: De 
zoektocht naar het getal [Hilversummers in vreemde krijgs-
dienst tijdens W.O. II].

Het Feyne Kwartier [Goeree-Overflakkee], jg. 19, 2014-3. W.G. 
Visser: Geld in de 16e, 17e en 18e eeuw in Holland en Zeeland 
(2); Kwartierstaat Teunis Hagens 17-02-1947 (4) [gen.IX; van 
Strien, Pas, van Heest, Oosterling, Kenniphaes, van Tengna-
gel, de Virieu]; C. Koene: Op zoek naar de ouders van een oude 
Sommelsdijker [Johannes van Arendonk: was de vader een Ja-
cob of Adriaan?, 17e eeuw].

Geestgronden [Egmond], jg. 21, 2014-2/3. Egmond aan Zee land 
van de vrije Kennemers [Schol, Kaan]; J. van Dijl: Het relaas van 
Rieneke Buter ‘Hoe een eenzame peuter uit een jappenkamp 
naar Egmond kwam’; J. Hof: 100 jaar familie Hof in de Wim-
menumer molen [5 gen., 1823-1927; Min, Oorthuis, Lute, Fil-
mer, Knijn]; R. Leijen: De Lemaire Polder [historie]; H. Egberts: 
Straatnaam verklaard: Staringweg.
 Idem, 2014-4. J. Sander: De kerk van Oud-Egmond; Straat-
naam verklaard [Eijma]; J. Hof: De gebrandschilderde ramen 
van de slotkapel [17e eeuw; glazeniers Piet Holsteyn, Jan En-
gelsman; met lijst van schenkers (overheden)]; M. Mulder, R. 
Leijen: De diamantslijperij in Egmond aan Zee [Slijper, Bak-
ker, van Duin, Hink, Overpelt]; R. van Leijen: Wie en wat was 
Cornelis Willem van Goor? [zoekvraag; *Toeban 1894-ovl. Eg-
mond-Binnen 1944, ir. in dienst van de HBM, x E.L. Schippers].

Gen. [CBG], jg. 20, 2014-4. L.P. Sloos: Helden en veteranen van 
Waterloo; R. Couwenhoven: Lutske Wester: de snelste op de 
schaats; R. Wolf: Een eeuw later. Nakomelingen van Belgische 
vluchtelingen in Nederland [Pousset, Heselmans, Lippens]; 
M.H.D. Larmuseau: Verborgen in het DNA [nut genetica voor 
familiegeschiedenis]; H. Wijgergangs: Frederik van Eeden 
door Valentijn van Uytvanck en vice versa; J. Caluwaerts: De 
valstrikken van de oude Belgen [Butkens, de Azevedo-Cou-
tinho y Bernall, Houwaert, Goethals, Huyttens, Bosman]; L. 
Bemelman: De Grote Oorlog in een Hollands dorp [opvang 
Belgische vluchtelingen in Lisse]; M. van Bourgondiën: Dood-
straf voor een stamboomvervalser [de Launay]; M.-C. Le Bail-
ly, L. Vloeberghs: Belgen in Amerika; C. Gietman: Schoorste-
nen tellen in Overijssel [invoering vuurstedengeld 1598]; F. de 

Ruyter de Wildt: In het 
kielzog van Bestevaer 
[het De Ruyter-gevoel]; 
Y. Hoitink: DNA tools; 
E. Hennekam: Kaarten 
zoeken; J. van den Bor-
ne: Genealogie van de 
Nederlandse overheids-
heraldiek [nieuwe data-
bank voor gemeente- en 
waterschapswapens]; D. 
Groffen: Drents Archief: 
van het standbeeld van 
Bartje tot bedelaars.

Genealogisch Erfgoed Magazine, jg. 22, 2014-4. C.J.M. Kra-
mers: In negentig jaren. Een relaas van een avontuurlijk leven; 
M. Scholten-Sijses: De herkomst en ontwikkeling van het bid-
prentje; J. Diebrink: De extra functies van programma Haza-21; 
J.W. Koten: Tering: De grote moordenaar, Meer dan een ziekte 
alleen; H.M. Lups: Beroepen van vroeger [turfijker-typograaf].

Gens Germana, jg. 40, 2014-3. L.M. Van der Hoeven: Friedrich-
stadt a/d Eider (Sleeswijk-Holstein): een bolwerk van religi-
euze tolerantie [Ruijtenbeeck, Schaelckens, van der Linde, 
Provoost, Plovier, Gosenius à Niendal]; O. Brunsting: Kwar-
tierstaat van Catharina Jacoba Dietrich [Lampe, Schouten, 
Machielse].
 Idem, 2014-4. H. Beudeker: Van de Infodienst; W.H. Bre-
vé: Brevé (Frans of Duits?) [verslag onderzoek]; Eine Ripper-
da-Abstammung des hessischen Adels.

Geschiedenis van Ursem, jg. 34, 2014. Interview met Jan Kuij-
per [‘op Rustenburg’, rietdekker, *1924, exm. Vendel]; Vliegveld 
Ursem; De Ruijtersstraat en zijn bewoners (4); Langs de Mij-
zerdijk [Kuijper, Pater, Conijn, Bakker, Koster, Buijs, Hooge-
werf]; Onderduikers aan weerskanten van de rooie brug; 1944 
Hongerwinter Ursem [Benistant].

‘s-Gravendeel door de eeuwen heen, jg. 20, 2014-3. W. van Vel-
sen: Mode in meisjesnamen; D.W. Gravendeel: ‘Oud’ in de 18e 
eeuw; idem : Cholera; J. Schouwenburg: Schenkeldijkse nering-
doenden van toen; H. Aardoom: Een doorvaart door de Crabbe 
[1643; Vroman, Smout].
 Idem, 2014-4. Speciale uitgave met fotos van ‘s-Graven-
deel uit de jaren 1960-1970.

Heemkunde Hattem, 2014 nr. 140. R.M. Even: Scholen; D.J. 
van den Berg: Verhalen van meester Bart van Mourik [Bulten, 
Lenselink]; K.E. de Haan: Hattemer schippers [project ontslui-
ting liggers scheepsmetingsdienst, website LVBHB; Lubbers, 
Scholten, Spannenberg, Hoorn, Tromp, Breevoord]; G. Kou-
wenhoven: De ‘ommekeer van zaken’ eind 1813, begin 1814 (3) 
[Kozakken verjagen de Fransen, slot]; T. Eghuizen: Mevrouw 
W. Roseboom-van Enk en Anna Rouwenhorst vertelden over 
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hun grootmoeders, de zusters Wim en Wiech Bouwmeester; 
G. Kouwenhoven: Het einde van een tijdperk. De stadspoorten 
worden niet meer gesloten; E. Boeve: Postkoets en diligence 
op stal; D.J. Septer: Iets over de schuttersgilden en over die te 
Hattem; T. Eghuizen: Hendrik Roseboom vertelde.
 Idem, 2014 nr. 141. E. de Jonge: Hattem in de 17e eeuw. In-
drukken uit enkele bijzondere archiefstukken; S. van der 
Weerd: Jan Hendrik van Dijk (1751-1834), het levensverhaal van 
een ware patriot [fam. afk. uit Amsterdam, ex matre Geertruy 
van der Veen]; B. van Rijssen-Lans: ‘Wie van jullie weet waar 
de Gapersweg is?’ [herdenking Bevrijding van Hattem 17 april 
2014]; D. Jonker, E. Andeweg: Hattems Mannenkoor [opgericht 
30-11-1924]; S. van der Weerd: Steenfabrieken in kaart ge-
bracht; G. Kouwenhoven: De Homoet geheel op internet.

Heemtijdinghen [Woerden], jg. 50, 2014-4. B. van Elk: Jan en 
Faas overleefden de oorlog niet [van Elk]; B. Veldstra: Bezwe-
rende metseltekens in Woerden en omstreken; H.P. Noppen: 
Weerbare mannen rondom Woerden [uitleg, bewapening]; F. 
van Rooijen: Met muisklikken terug in de tijd. Oud-rechterlijke 
archieven van Woerden gedigitaliseerd [www.rhcrijnstreek.nl]. 

Heerlijck Ni-js, 2014 nr. 57. T. Berendsen-Versteeg: Zij hoor-
den bij ons … Joodse mensen die woonden en leefden in Wehl 
[Slösser, Oppenheimer, Miggels, Jacobs, van Buuren].

De Historie [Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef], jg. 30, 2014-
3. K. Voorn: Het Hilversums Kanaal. Een gedurfd project tijdens 

crisistijd; W. Fecken: Een 
‘s-Gravelandse drenke-
ling in Amsterdam. Ge-
red door de brandewijn 
[Lambert Ploos, 1768]; 
F. van Giessen: Levens-
lijn. In gesprek met Jaap 
Hoogendoorn.
  Idem, 2014-4. J. Glijn: 
‘DSO’ (Door Studie Ont-
wikkeld) [toneelvereni-
ging 80 jaar]; W. Fecken: 
Hoe komt een schilderij 
van E.R.D. Schaap in 
Haarlem.

Historisch Geografisch Tijdschrift, jg.32, 2014-2. J. Neefjes, Th. 
Spek: Van hoog naar laag: dynamiek van het nederzettingspa-
troon op de Noordwest-Veluwe van de late prehistorie tot de 
volle middeleeuwen; B. Kooij: Een onderdeel van het aardse 
paradijs; P. Henderikx: Kees Dekkker en de historische geo-
grafie [prof. dr. C. Dekker (1933-2012)]; E. Raap: Het Amster-
dam-Rijnkanaal: wat is hier veranderd?
 Idem, 2014-3. H. Baas e.a.: De geesten van Holland. Stand 
van kennis over de oude akkercomplexen op de strandwallen 
van Holland; J. Dekker: Levenslijnen. Een verkenning van de cul-
tuurhistorische betekenis van de infrastructuur in Zeeland; S. de 

Haas: Van moeras tot monument. Ontstaan en ontwikkeling van 
Broek in Waterland, tien eeuwen wonen en werken in het veen.

Historisch Purmerend, 2014 nr. 40. G. Booij: Mensen en ge-
beurtenissen die ik mij herinner; K. van Zijp: Crescendo van 

mannenclub naar ge-
mengd orkest; J. Olsen: 
Loodwitmolen in ge-
schiedenis verborgen 
[de Vet, Braasch-Quack, 
Munnick, Smits]; J. Dehe: 
De grote oorlog in de 
Marktstad; J. Goezinne: 
Gezinsverzorging in Pur-
merend – ontstaan en 
groei; B. de Lange: Boter, 
kaas en eieren in Purme-
rend (2); R. Luiks: Henk 
Anepool: Mijn diensttijd 
tussen de keerkringen; J. 
Olsen: Het geheugen van 

Purmerend. Groentewinkel, reisbureau en snackbar; A. Val-
lentgoed, J. Kramer: Oude begraafplaats aan de Nieuwstraat 
350 jaar; L.J. Meilink-Hoedemaker: Klokkenspel voor Purme-
rend – 1681; W. Ronda-Rossenaar: Familie Rossenaar actief in 
personen- en vrachtvervoer.

Historisch Weesp, jg. 30, 2014-2. C. Pfeiffer: Neerlandia: ram-
melende melkbussen en een enorme schoorsteen [historie]; 
E. Pouwels: De meisjesboeken van Lydia Hamstra; C. Pfeiffer: 
Het Rode Dorp: een beetje Amsterdam in Weesp [eerste soci-
ale woningbouw]; E. Pouwels: De Valk bracht zegen en vreugde 
[historie margarinefabriek]; C. Pfeiffer: Ab Ruitenbeek: ‘Altijd 
met plezier in de winkel gewerkt’ [Hofleverancier van kwali-
teitsspeelgoed]; H.J. Over de Linden: Huiselijk geweld in 1747 
[‘Je moeder is een dronken donder, je vader een donderse so-
domiet’; Kiewijk]; J. van Oostveen: Textielloodje herinnert aan 
Weesper lakenindustrie [waardijns bewaakten de kwaliteit 
van het laken]; H.J. Over de Linden: Burgemeester Cleveringa 
‘Medewerking was niet altijd aanwezig’ [deel 2, slot]; Weesper 
archief: De beeldbank is online!, en: digitaal zoeken naar voor-
ouders [DTB Weesp 1627-1824].

Historische Kring Eemnes, jg. 36, 2014-4. J. Camps: Wat is/
was het geheim van de Volkersweg te Eemnes? [Marine Ra-
dio Ontvangst Station in Eemnes]; B. Snel: Interview met Fie 
Blom-Overeem [familieherinneringen]; H. van Hees: Korte 
geschiedenis van het geslacht Hoofd in Eemnes [uit Stouten-
burg, 9 gen., 1610-heden; Kock, Bieshaar, van Seldert, van de 
Wetering, Hilhorst].

Historische Kring Laren, jg. 33, 2014 nr. 129. J. Joosen: De ge-
schiedenis van de Broeders van Oudenbosch [Hellemans, 
Huybrechts, Frijters]; M. en H. Sanders-Schepers: ‘De laatste 
der Mohikanen’ … [R.K. Jongens U.L.O.- school; Sint Tarcisius-
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school]; A. van den Brink: Larense schooljongen werd broeder 
[Clemens Calis]; idem: Van alle tijden! [over misbruik; Majoor].
 Idem, 2014 nr. 130. A. Kos: Erfgooiers en en hun gemene 
gronden (7): vernietigen en omvergooien; G.L. de Boer: Bel-
gische vluchtelingen in Laren [1914-18]; G. Meulenkamp, H. 
Schaapherder: Waschen, stomen en reinigen [familiebedrijf 
Kok, 3 gen., sinds 1901]; B. Vos: Katholieke en ongelovige bijen; 
M. van der Schaal: Simon Moulijn 1866-1948 [kunstschilder, 
lithograaf, houtsnijder en etser]; G.L. de Boer: Paulus Jacob 
Hobbel [(kunst)pottenbakkerij].
 
Historische Kring Loosdrecht, jg. 41, 2014 nr. 185. D. Thijs: Ger-
da Jansen–van Doornik [levensverhaal]; J.P. Kuhn: Mol porse-
lein, datering naar merkteken; J. Mol: Herdenking executie op 
20 maart 1945 [Verduijn].
 Idem, 2014 nr. 186. T. Timmerman: ‘Wie recht om een koe …’ 
Juridisch getouwtrek om een perceel met grote persoonlijke 
schade; Kennis, van Blaaderen, Serry]; idem: John Mol en Hen-
drik Mol [familieherinneringen].

Holland [Historisch Tijdschrift], jg. 46, 2014-3. A. van der Zee e.a.: 
Hollandse Erfgoedlijnen; D. van der Maas: Van Konstgalerij tot 

Erfgoedlijn Erfgoed [ge-
schiedenis en identiteit 
in Nederland van 1800 tot 
nu]; E. van Ginkel: De Li-
mes: een goed verborgen 
Erfgoedlijn; J. Zijlmans: 
Nieuwe lakens, nieuwe 
wegen. Leiden als knoop-
punt van de zuidelijke en 
noordelijke trekvaartver-
bindingen; Ch. Quist: Een 
geallieerde landing op de 
Hollandse kust? [Duits 
Kriegsspiel 1944]; J. Both: 
De havenkanalen van Goe-

ree-Overflakkee; C. Gaemers: Varen met de trekschuit in Gouda.
 Idem, 2014-4. M. Verhoog: Van stadsboden mocht je meer 
verwachten. Het bodennetwerk van Amsterdam, Leiden en 
Haarlem tussen 1531-1555; J. Brouwer: ‘Op Betavija in de Le-
pelstraat inde Witte Swan’. Overzeese postbezorging in het 
Rampjaar 1672; H. Landheer: De bankiers van de marine [af-
schaffing van de solliciteurs militair in de Bataafs-Franse tijd]; 
J. Hermans, O. de Wit: Communicatie in Holland: van onder-
steuning tot superstructuur; P. van de Laar: New-York-Rotter-
dam: handelaars in ideeën.

Immaterieel Erfgoed, jg. 3, 2014-4. K. Rigterink: De betekenis van 
sinterklaasrijmpjes; J. van der Velden: Het leven is een reis … [vrij-
metselarij]; E. Meier: Eerherstel voor beladen verleden [ambacht 
van Schiedamse moutwijn stoken]; N. Soesbergen: Immaterieel 
erfgoed en musea; E. Meier: Programma’s en projecten rondom 
het ‘Zeeuwse DNA’; Oude vertelcultuur in digitaal jasje [provin-
ciale verhalenbanken]; J. Wassink: De heilige versus de boeman.

Johanniternieuws, jg. 65, 2014 nr. 255. E. Versélewel de Witt 
Hamer-Zwaan: Coert van Beijma thoe Kingma; T. Versélewel 
de Witt Hamer: De Johanni(e)ter Orde in Nederland (20): Com-
manderij Oudewater [van der Cappel, Weinen]; F. de Beaufort: 
Hoge Raad van Adel 200 jaar.
 Idem, 2014 nr. 256. P. de Savornin Lohman: Johanniter 
Orde 105 jaar; E. Verselewel de Witt Hamer-Zwaan: in gesprek 
met Willemine Beelaerts van Blokland; Nieuwe wapenborden 
[Six, van Knobelsdorf, Jankovich de Jeszenice]; T. Verselewel 
de Witt Hamer: De Johanni(e)ter Orde in Nederland (21) [slot]; 
E. Sickinghe: Alliantie vergadering Hongarije; H. Stoop: Rela-
tie tussen de Johanniter Orde en bestuurders van Johanniter 
instellingen; E. Verselewel de Witt Hamer-Zwaan: Symposi-
um 200 jaar Nederlandse adel, genealogie, heraldiek en ico-
norafie.

Joods Rotterdam, jg. 5, 2014-1. S. Ball-Sanders: Genealogie 
familie Bosman [6 gen., ca. 1746-1943; van den Berg, Franzie, 
van Buuren, de Mosch]; P. Sanders: Genealogie familie Den 
Arend [6 gen., 1766-1943; Bouzer, van Koppelen, Huijsman]; 
S. Ball-Sanders: Genealogie familie Meerloo [5 gen., ca. 1756-
1933; Hartog, Bles, van Beuge; Herman Meerloo, (1865-1924) 
was een bekend musicus en eerste alt-violist van het Concert-
gebouw-orkest].

De Kleine Meierij [Oisterwijk], jg. 65, 2014-3. A. van Dorp: Beel-
den uit de mobilisatiejaren 1914-1918 (3): Moergestel; M. Ver-
meer: Het goed te Leempoel en de familie van den Leempoel: 
Bijdragen over de 14e en 15e eeuw; J. van der Loo: De relatie 
van de Haarense van den Oever’s met Udenhout [19e eeuw].
 Idem, 2014-4. S.J. Traa-van Rijswijk: Torenstraat 20: over 
een oude Helvoirtse boerderij ooit in het bezit van een zeer 
bijzondere vrouw [Maria Catharina van Dooren, 1769-1832, 
exm. Du Tromp; van de Ven, Schoenmakers, Matheijssen]; M. 
Vermeer: De familie van den Leempoel: rectificatie en aanvul-
lingen; W. van de Wouw: Het verhaal van Tonus van de Wouw: 
Landweerman tijdens WO I; A. van Dorp: Beelden uit de mobi-
lisatiejaren 1914-1918, 4: Esch [verv.]; J. van der Loo: Een emi-
gratieverhaal van 2 Haarnse gezinnen vanuit Loon op Zand en 
Berkel-Enschot [van der Voort]; F. Goris: De heerlijkheid Moer-
gestel en het kasteel Nieuwenhof [van Brecht].

De Kostersteen [Bennekom], 2014 nr. 129. K. Heitink: Benne-
kom, ideaal vakantieoord; H. van Amerongen, H. Gijsbertsen: 
Hotel Keltenwoud; A. Nooij: Hotel Groenewoud, een geschie-
denis van twee eeuwen [van Rennes, van Zoest, Wentholt]; L. 
Ruzius: Elke zondag werd er biefstuk geserveerd Pension van 
familie Van den Top; W. Hol: Vakantie in Bennekom, toeren in 
een Landauer [stalhouderijen; Couzijnsen, van der Schaft, van 
Elst].
 Idem, 2014 nr. 130. J. Zeelenberg: Novita, van galanterieën 
tot boeken [Kolkman, Hansman]; M. Aartsen: Ontmoeting met 
Bennekomse groenteboeren uit het verleden [van Heusden, 
Marchal, van Silfhout]; A. Nooij: Een Bennekomse kerkstich-
ting in 1016?; Ch. Rigg: Duizend jaar kerk in Bennekom. 
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Kringblad [HK Bemmel], jg. 24, 2014-3. J. Ruiter: Sociëteit het 
Manneneiland; A. Stuart: Van Huus Uut (3); Ch. Derksen: Huize 
Stadwijk en de gevonden vuistbijlen; A. van Abel: Fragmen-
ten uit het dagboek van Dina Knipping; B. Eimers: Bemmelse 
slachtoffers van de pestepidemie in 1636; idem: De waters-
noodramp van 1784.
 
Krommenieër Kroniek, 2014 nr. 75. A. Rijks-Leguijt: Terugblik 
op 75x de Krommenieër Kroniek; L. Groen: De Krommeniedij-

ker Boys Een plaatselijke 
voetbalclub; F. Pasche-
dag: 10 jaar trouwen 
in Barkeloo; J. van der 
Weide: 1729, Krommenie 
koopt haar zelfstandig-
heid; C. Tuijn: Brand!; A. 
Rijks-Leguijt: Herinne-
ring aan de brandbel. 
Vrijwillige Brandweer 
Krommenie 1914-2014; W. 
Esman: Gereedschaps-
makerij ‘De Acht’.
     Idem, 2014 nr. 76. C. van 
Ederen: De Badhuislaan; 
A. Rijks: Steenswerpers-

club ‘t Paaltje; W. Esman: Krommenie in WO I; E. Roze-
meijer-Daenen: De buurtwinkel van Wolthuis op Krommenie-
dijk; De Kerstoverstroming van 1717.

Het Kromme-Rijngebied, jg. 48, 2014-2. W. Thoomes: De ver-
betering van de infrastructuur rond Houten en Schalkwijk 
in de 19e eeuw; D. Verhoef: Huwelijken van Krommerijners 
voor 1650 in Utrecht (3): Huwelijken 1625-1649 [slot]; K. van 
Schaik: Bedelen en landlopen in het Kromme-Rijngebied.
 Idem, 2014-3/4. W. Thoomes: Het goederenbezit in Hou-
ten en Schonauwen van het Convent van Oudwijk of de Sint 
Stevensabdij [van IJsendoorn, Stoock, van Schaik, Vervoort, 
van Oostrom, de Ridder]; K. van Schaik: Criminaliteit in het 
Kromme-Rijngebied tussen 1783 en 1801 [de Kruijff, Lege-
maat, van Waveren]; T. Gelok: De Werkhovense Autobus On-
derneming (WABO) in WO II; K. Kemperman: Van den Heili-
genberg 1500-2000 [13 gen. boerenleven; boekrecensie]; A.J. 
de Jong, C.L. van Otterlo: Genealogie en heraldiek te Rhenen 
[boekrecensie].

Kroniek [Amersfoort], jg. 16, 2014-3. Themanummer Belgen 
op de Vlucht Gastvrij Amersfoort 1914-1918. J. Pors: Wo-
ningnood, watersnood en distributiebonnen; idem: Triktrak 
spelende soldaten en breiende vrouwen [Belgische vluchte-
lingen in Amersfoort]; Volg de sporen van de Belgische vluch-
telingen [routebeschrijving]; J.C. van Dijk: Rest er nog wat 
van Albertsdorp? [Belgenkamp in Soesterberg]; T. Hartman: 
Belgische vluchtelingen in Soest. Gastvrijheid en opluchting; 
S. Stouten-Schrijer: Waar vind je de bronnen? [WOI in archief 
Eemland].

Kroniek [Graft-De Rijp-Schermer], jg. 31, 2014-3. F. Hoek: Het 
Leeghwaterhuis, Westeinde 26 De Rijp [Boon, Blokdijk, Berkhout, 

Brandhoff]; F. Hoek: Tante 
Jans en Jaapbuur [Dekker, 
Woestenburg].
      Idem, 2014-4. J. van Zan-
ten-van Wijk: Alkmaarse 
wapenramen in De Rijp; E. 
Berkhout: De Gevel (en al 
wat zich daarachter heeft 
afgespeeld) [Rechtestraat 
66; Bek, Schellinger, Lafe-
ber, Put, Zomerdijk]; idem: 
Neringdoende(n): Dirk Tol; 
M. Dalenberg: Het Zee-
varend Fonds van Graft; 
Spijkerboor in 1914 [Leeg-
water, Turkstra].

Proosdijkoerier [Ronde Venen], jg. 29, 2013-1. F. Compier: De ge-
meente Mijdrecht vanaf 1946 (2); S. Veerhuis: Maar – ikzelf? … 
keek toe en heb gezwegen [slotregel gedenktafel 1940-45; de 
Jong, van Doesburg, Frank, Heijmans]; J. Frankenhuizen: Gaat u 
maar rustig slapen [Mijdrecht vóór, tussen en na WO II]; J. van 
der Haar: Mijdrecht en Wilnis in de 19e eeuw; F. de Wit: Rekenin-
gen van vroeger [1929, 1939; van Ameide, Korver].
 Idem, 2013-2. F. Compier: Russische boederijen [herkomst 
naamgeving]; J. Frankenhuizen: Hoe Mijdrechts burgemeester 
ondanks alles zijn zin kreeg [1921/23; Padmos, Broerse, van der 
Heijden]; J. van der Haar: Mijdrecht en Wilnis in de 19e eeuw (2); 
In gesprek met Riet Pietersen-Mourits.
  Idem, 2013-3. J. Frankenhuizen: Op zoek naar Mijdrechts 
enig echte rechthuis; F. de Wit: Nederland 200 jaar geleden 
bevrijd van de Fransen; F. Compier: ‘Russische boerderijen 
en Vrouwenakker’, een nawoord; S. Veerhuis: Waar zou dat 
geweest kunnen zijn …?; K. Pothuizen: Doodslag op de Vinke-
veense dijk! [rechtszaak uit 1560]; Surfen op het web (16); Oude 
maten gewichten; A. Kok: De Schuytenmaekers van het ge-
slacht de Cock sedert 1754 te Vinkeveen [10 gen., ca. 1580-he-
den; van Veen, van Tol, Verdam, Hoogerwerf]; F. Compier: De 
Nessersluis, een ‘klinkend’ resultaat (1).
 Idem, 2013-4. S. Veerhuis: Reuring in de Amstelhoek 
[1900/01; Lagerman, van Ankeren]; F. de Wit: Ook melk heeft 
een geschiedenis; F. Compier: De Nessersluis, een ‘klinkend’ 
resultaat (2); T. Kroese: De familie Kroese [beschrijving 4 gen., 
1832-2002]; P. van Buul: Rumoerige start van honderdjarige 
huisartsenpraktijk Pierrot Vinkeveen; B. Bouwhuis: In gesprek 
met Piet Grundmann; J. Frankenhuizen: Heel even was er wat 
gerommel aan het water [1940].
 Idem, jg. 30, 2014-1. J. Frankenhuizen: Wij onderwijzers zijn 
het koekje bij de thee [herinneringen; Querner, van Dokkum]; 
F. de Wit: Hotel Linders [annex drankenhandel; Linders, de 
Zwart, Koot]; S. Veerhuis: Ingezonden … [Christiaan Kotting, 
cand.-notaris en ‘pomper’, verplichte dienstbaarheid brand-
weer, 1900-1924]; F. Compier: De Nessersluis, een ‘klinkend’ 
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resultaat (3); F. de Wit: Een wandeling met Pieter Harmen Witkamp 
in 1841; B. Bouwhuis: De droom van Maarten Kentgens [dir. Muse-
um]; P. van Buul: De kantonnier als wegbeheerder [Gomes, Treur].
 Idem, 2014-2. J. Frankenhuizen: Negentig jaar Kunst na Ar-
beid (1); S. Veerhuis: Wilnis, een eeuw geleden; F. de Wit: Wil-
nisse burgemeester veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf 
[1820; Klaus]; F. Compier: De Nessersluis … (4); P. Grundmann: 
De melk kookt over [codenaam materiaaldropping 1944]; B. 
Bouwhuis: In gesprek met Jan Berkelaar.
 Idem, 2014-3. S. Veerhuis: Een terugblik [beginperiode his-
torische ver.]; F. de Wit: Dolle Dinsdag 5 sept. 1944 [met ver-

volgartikelen]; P. van 
Golen: Vinkeveen, een 
gemeente in opbouw [in-
frastructuur, burgerlijke 
stand, boerenstand]; F. 
Compier: De Nessersluis 
… (5) [1914, militairen, in-
undatie, melkwinning]; M. 
Kentgens: Tot de bodem 
uitgezocht (3) [droogma-
kerijen, rampjaar 1672]; 
N. Helling: Mijdrecht, 
postaal centrum ‘Stelling-
oorlog’ [1912]; J. Franken-
huizen: Samen zingen is 
een kunst [100 jaar Zang 

en Vriendschap]; B. Bouwhuis: In gesprek met Fred de Wit; P. van 
Buul: Herman van Soest vertelt over Wilnis tijdens WO II.
  Idem, 2014-4. P. Forsthövel: Afscheid van de dertiende pen-
ning [handwisselheffing uit de 11e eeuw, afgeschaft in 2014]; 
J. Frankenhuizen: Negentig jaar Kunst na Arbeid (2); C. Muller: 
Manuscriptkaart uit 1782 van de Ronde Venen weer onder de 
aandacht; P. van Buul: Oukoop is de bakermat van het polder-
model [hannekemaaiers, octrooi van 1642]; S. Veerhuis: De 
Gasse dossiers [1909-1985; architect en gemeenteopzichter]; 
B. Bouwhuis: Zien, doen, handelen. Interview met Ed Swaab; 
P. van Golen: Vinkeveen, een gemeente in opbouw (2); F. Com-
pier: De Nessersluis … (6).

Verder ontvingen wij:
Blesewic, 2014 nr. 71. A. Langstraat: Rondom het Bleiswijkse 
Verlaat (1) [wonen en werken langs een deel van de Rotte; mo-
lenaar Schotte].
Bussums Historisch Tijdschrift, jg. 30, 2014-2. Themanummer 
Op reis! Open Monumentendag 2014.K. Oosterom: Ein Wie-
nerkind in Bussum [Vos-Havránek]. Idem, 2014-3. Themanum-
mer gewijd aan de Openbare Leeszaal en Bibliotheek Naar-
den-Bussum [Hildebrandt, van den Tol, Eikelenboom].
Bulletin Streekmuseum Hoeksche Waard, 2014 nr. 125. W. 
Spaan: Over de doden niets dan goeds [grafmonumenten van 
de Heren en Vrouwen van Putten en Strijen]; Genealogie & 
streekhistorie [aanwinsten].

Eigen Perk [Hilversum], jg. 34, 2014-3. E. de Paepe: Het oude 
postkantoor aan de Kerkstraat; J. de Ley: Reuring op de Rui-
tersweg. De vriendschap tussen de schilder Jan Rijlaarsdam 
en de boekbinder Angelo Balzarelli.
Heemsproak, jg. 19, 2014-2. B. Harink, Herdenken Oorlogs-
slachtoffers Dinkelland; R. Meijer: Canon van Ootmarsum.
KB/ [Nationale Bibliotheek], jg. 11, 2014-4. M. van Gils: ‘Wij zijn 
de leesmotor’ [bibliotheken]; De minstgeachte schepselen 
[over insecten]; Andere gezichten [personeel]; F. Huysmans: In 
de voetsporen van Molhuysen.
De Klapperman, nov. 2014. D.A. Eilander: Watergangen in Wou-
denberg rond de dorpskernen vanaf de 12e eeuw.
Kroniek [Roterodamum], 2014-3. I. de Jager: Bijdrage Museum 
Rotterdam R.A.V.E.R.O. Taxi’s. Idem, 2014-4. N. Noordervliet: Mr. 
J. Dutilhprijs: Alles komt voorbij [winnaar Brokken]; O. Lankhorst: 
Reinier Leers zette Europese uitgeverij en boekhandel op.
Lutje Feith [Groningen], 2014-3. Idem, 2014-4. S. Vos: Een 
kijkje in de archieven van het waterschap Noorderzijlvest; R. 
Duursma: Kijk in het archief van OOG TV. 
De Miedbringer [Terschelling], jg. 53, 2014 nr. 190. J. Smit: Strie-
per Dijk [17e-18e eeuw; Pont]. Idem, 2014 nr. 191. J.A. Smit: Tradi-
ties en gebruiken in de winterperiode.
Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën, jg. 13, 2014-2. N. Vis: Be-
koorlijke compositie; Atlantik Wall. Idem, 2014-3. Onvoorziene 
toekomst [Delftsche Courant 1981 gewijd aan het 700-jarig 
bestaan van Nootdorp]. Idem, 2014-4. De Schie [project his-
torische atlas]; Soldaat uit Benthuizen [dagboek Olivier Bij de 
Vaate, 1936].
Nieuwsbrief Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk, najaar 
2014.
Old Ni-js [Montferland], jg. 32, 2014 nr. 89. A. Berentsen: Het 
Patersklooster te ‘s-Heerenberg [historie]; R. Vister: De jong-
ste geschiedenis [van het klooster].
Oud Bathmen, jg. 34, 2014-4. H. Smit: Eene Vereeniging voor 
Vreemdelingenverkeer (2); G. Brilman: Vrogger meer botten-
wark op de boerderij (3); H. Smit: De midwinterhoorn.
Oud Woudenberg, 2014-3. W. de Greef: Oude Woudenbergse 
Families (13): (van) Veld(t)huizen [4 stambomen, 6-9 gen., 1600-
1961; Everink, van Egdom, van Ebbenhorst, de Bree, Koudijs].
Seijst, jg. 45, 2014-4. K. Breunesse: Voormalige boerderij De 
Kroost omgebouwd tot multifunctioneel onderkomen; D. de 
Kool: De Zeister stroomgoden van Albertus Xavery; S.E.M. 
Evers: Apotheek van Zanten 100 jaar 1914-2014.
Stad en Lande, jg. 51, 2014 nr. 141. Themanummer 75 jaar Stad 
en Lande. J. Padmos: De geschiedenis van de MCC; M. Verweij: 
Leuvense studenten uit Schouwen-Duiveland, deel I (1426-
1453).
Ut de Smidte, jg. 48, 2014-2/3. Schotanus-Atlas van Friesland 
1718 [heruitgave]; Taalweb Frysk en de staveringsoanpassing; 
Maritime Skiedenis fan Harns.
Vlag, 2014 nr. 15. J. Poels: Kent u uw provincievlag?; M. van 
Westerhoven: Vlaggen als semantische noodzaak; E.R. Baaij: 
Vlagvoering aan boord van koopvaardijschepen; T. Okker-
se: Adellijk en burgerlijk vlaggen; M. van Westerhoven: Een 
tweekleurige leeuw voor Neder-Betuwe.
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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

Nationale Familie Dag NGV, zaterdag 19 september 2015 in het 
verenigingsgebouw

Programma

10.30  Ontvangst met koffie plus iets lekkers
11.00  Opening door voorzitter Ton van Gestel
11.15  Introductieronde van aanwezigen
11.30  Familie Organisatie: Herman Veerkamp
12.00  Rondleiding verenigingsgebouw
12.30  Lunch
13.00  Drukken van familiebladen door Editoo: Riëtte van Rooij
14.00  Familiefilm: Voorbeeld van een familiefilm
14.30  Familieboeken en familietijdschriften, maken en inbinden, etc.
15.30  Ontwerpen van familiewapens en familievlag: Willem van Zon
16.00  Sluiting

Graag van te voren aanmelden bij een van de leden van de interessegroep familieorganisatie:
Bert Veen: l.j.veen@inter.nl.net
Herman Veerkamp: hermanveerkamp@xs4all.nl
Jaap Booij: jac.booij@planet.nl

Vergadering van de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland 
op zaterdag 14 november 2015 in Baarn

Barbara Luedecke uit Lintorf, zal tijdens deze bijeenkomst een 
Duitstalige lezing houden, getiteld: “Een Duitse smid wordt 
steenrijk in Nederland”.
In de 17e eeuw was Lintorf een zeer onbeduidend gehucht in de 
buurt van Düsseldorf met zo’n 300 inwoners en een kleine Ro-
maanse katholieke kerk en viel het onder het Bergische Land. 
De lokale geschiedenisboeken geven aan, dat de arme en on-
geletterde keuters (Kötter) en kleine boeren hier dagelijks 
met het bewerken van de schrale zandgrond voor hun overle-
ven vochten. Maar iets kon hier toch niet kloppen. Want aan de 
oostzijde van de katholieke kerk staat nu nog de goed bewaar-
de grafsteen van de smid Dam Heintges uit het jaar 1673. Zo’n 
grafsteen kon een arme Lintorfer zich toch nooit permitteren! 
Voor Barabara Luedecke – nu voorzitter van de Lintorfer Ge-
schichtsverein – begonnen toen vijf jaar van intensieve navor-
singen in Lintorf, via Ratingen en Duisburg naar Holland, vooral 
Dordrecht en Haarlem. En hier kwamen verbazingwekkende 
zaken aan het licht. Er bleken huizen, depots, scheepsaandelen 
en testamenten te bestaan, die blijk gaven van een ongeloof-

lijke rijkdom: woningen met goudleerkamer (-behang), schil-
derijen- en porseleinverzamelingen enz. In de spannende 
geschiedenis van de Lintorfer familie Heintges speelden ook 
bekende persoonlijkheden, zoals de predikant Nicolaas Cruci-
us, de Rotterdamse burgemeester Jacob Casteleijn, Johannes 
van der Linden van Slingeland, koopman en provoost van de 
Munt van Holland, Adolph Herbert van der Meij en de gebroe-
ders De Witt een rol.
Dit is een van de talloze voorbeelden, van een arme sloeber die 
in Nederland rijk wordt. Sommigen keren daarna terug en bou-
wen opeens een groot huis in de Heimat.
De lezing begint om half 2 in Baarn in de Paaskerk, Utrechtse 
Weg 4a. In de ochtend kunnen de bezoekers al om half 11 een 
oefening oud-Duits schrift onder leiding van Jos Kaldenbach 
meemaken. Toegang bijeenkomst is gratis. Zie www.wgod.nl 
voor meer informatie.

Jos Kaldenbach
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Bibliotheek van de Caledonian Society
De op 13 maart 2010 gesloten bruikleenovereenkomst tussen 
de Caledonian Society en de NGV is in goed overleg beëindigd. 
In deze overeenkomst gaf de Caledonian Society haar biblio-
theek met boeken en dossiers in bruikleen aan de NGV. Doel 
was deze bibliotheek toegankelijk te maken voor een bredere 
groep gebruikers. Ook leden van de Caledonian Society had-
den toegang tot ‘hun’ bibliotheek. In de praktijk bleek echter 
dat er geen gebruik werd gemaakt van deze mogelijkheid.

Op voorstel van de voorzitter van de Caldonian Society heb-
ben wij een keuze mogen maken uit de werken van deze bi-
bliotheek. Dit is door de Werkgroep Collectiebeheer gedaan 
en meerdere boeken zijn nu ons eigendom geworden. De ver-
zameling van niet geselecteerde boeken en dossiers is weer 
terug bij de Caledonian Society.

Het hoofdbestuur

Afscheid en gouden speld voor Hans Endhoven

In een ontspannen ledenvergadering van de afdeling Rijnland 
werden op 22 april nieuwe bestuursleden benoemd en werd 
dus ook afscheid genomen. Na 19 jaar voorzitterschap van de 
afdeling nam Hans Endhoven afscheid. Het werd een bijzonder 
afscheid. Zijn collega-bestuursleden bedankten hem voor de 
uiterst plezierige samenwerking gedurende al deze jaren. Na-
mens het landelijk hoofdbestuur was Jaap van Zweeden aan-
wezig met een bijzonder missie. Hij mocht, namens het hoofd-
bestuur, Hans de gouden NGV-speld overhandigen.

Als afgevaardigde van de afdeling Rijnland nam Hans gedu-
rende een groot aantal jaren deel aan het overleg in de Erf-
goedkoepel Leiden, het overlegorgaan van de gezamenlijke 
Leidse historische verenigingen, Erfgoed Leiden en Omstre-
ken (waarin het Gemeentearchief Leiden is opgegaan), en het 
Stedelijk Museum De Lakenhal. Ook was hij een groot aantal 
jaren bestuurslid van Jan van Hout, de vereniging van vrienden 
van het Gemeentearchief Leiden. 
Hans Endhoven onderhoudt nog steeds intensieve contac-
ten met de archiefdiensten zowel binnen als buiten het ver-
zorgingsgebied van de afdeling, zoals bijvoorbeeld: Erfgoed 

Leiden en Omstreken, het Haags Gemeentearchief, het Hoog-
heemraadschap van Rijnland, het Streekarchief Rijnlands Mid-
den (Alphen a/d Rijn), het Historisch Archief Westland (Naald-
wijk), en diverse historische verenigingen in de regio.
Het groot samenbindend vermogen waarover Hans beschikt, 
heeft hem gemaakt tot een kundig en zeer gewaardeerd afde-
lingsvoorzitter en een goed vertegenwoordiger in de eerder 
genoemde regionale overlegstructuren.

Ook binnen de landelijke vereniging heeft Hans zijn steentje 
bijgedragen. Het hoofdbestuur heeft zijn inzet altijd zeer ge-
waardeerd. Als afgevaardigde naar de Algemene Vergadering 
en ook als lid van landelijke werkgroepen waarin nagedacht 
wordt over de toekomst van de NGV heeft hij een waardevolle 
rol kunnen spelen. Zijn optimistische houding en de construc-
tieve en tegelijk kritische opstelling hebben de vereniging ze-
ker vooruit geholpen.

Dank je wel Hans.

Tekst en foto Sytske Visscher
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(bij voorkeur door een machtiging tot automatisch afschrijven) 
franco aan de NGV.
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30 november van het lopende kalenderjaar. In geval van overlijden 
is het voldoende de afdelingssecretaris bericht te sturen.
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Dienst Bestellingen: NL42INGB-0003639286, alleen betalen na 
ontvangst factuur.
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cheques worden vanwege de hoge kosten niet geaccepteerd.Alle 
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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, Heraldiek: 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).



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 familiemateriaal zoals 
foto’s, scans en bronteksten, eenvoudig bij de juiste 
gegevens waardoor ze makkelijk zijn  terug te vinden. 

Ook het rechtstreeks importeren van aktegegevens 
van de WieWasWie bronnen, met aanmaak 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


