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Bij de voorplaat
Charles Cooper Henderson (1803-1877) The London mail coach, gesigneerd met monogram (op het dak van de diligence).
Henderson werd geboren in Abbey House, Chertsey, Surrey als zoon van John Henderson en Georgiana Jane Keate 
(dochter van George Keate). Zijn oudere broer, John Henderson, was antiquair en weldoener van het British Museum. Hij 
doorliep Winchester School en studeerde daarna voor advokaat. Zijn vader was een amateurschilder [and patron] en zijn 
moeder exposeerde vier van haar schilderijen in 1791. Van hem zelf werden twee schilderijen geëxposeerd in de Royal 
Academy, beide in de jaren veertig van de negentiende eeuw. In 1850 erfde hij geld van zijn moeder zodat hij zich geheel 
aan de schilderkunst kon wijden. Hij specialiseerde zich in het schilderen van diligences en postkoetsen.
Hij trouwde in 1828 met een jong meisje, Charlotte By, en zij kregen negen kinderen: Charles Cooper (junior), John Keate 
Shepard, Charlotte, Kennart Gregg, Robert, Mary, Roderick William, George By and Henry Cooper Henderson. Behalve 
Robert werden ze allemaal volwassen.
Henderson overleed als weduwnaar in zijn woning op Lamb’s Conduit Place 3, London, op 21 August 1877.
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Van de redactie  

In de oktobereditie van Gens Nostra zijn een aantal uiteenlopende artikelen opgenomen. 
We beginnen met een interessant artikel van Jaap Medema ‘Een Française in Groningen? 
Genealogie van de familie Ferrageau de Saint Amand’. De auteur ging naar aanleiding van 
onze oproep voor het themanummer over ‘Napoleon en onze voorouders’, intensief op zoek 
naar meer achtergronden van een eerder gedane vondst waaruit bleek dat de broer van 
zijn betovergrootvader getrouwd was geweest met Maria Anna Emilia Ferrageau de Saint 
Amand. Zo ontstond een bijzonder interessante zoektocht naar voor- en nageslacht van deze 
Maria. Een ‘Geregelde stamreeks’ van Ferrageau de Saint Amand werd reeds gepubliceerd 
in Gens Nostra van 1959, maar de huidige bijdrage werkt de familierelaties veel breder uit en 
vult enige lacunes op uit de eerdere publicatie.

Een artikel van Theo van Herwijnen betreft een verhaal over veranderingen in een achternaam. 
Door zorgvuldig onderzoek in de registers van de burgerlijke stand kom je erachter, dat een 
groot aantal personen sinds 1811 of kort daarvoor een echte achternaam is gaan gebruiken, 
zo ook de uit Nistelrode afkomstige broers Johannes en Rudolphus Adriaans die in 1773 te 
Uden trouwen. Sinds 1794 worden sommige nazaten van de beide broers vermeld met de 
achternaam Van der Wal, later nogmaals gewijzigd in Van der Walle(n).

In de rubriek mededelingen moedigt onze voorzitter ieder lid aan om genealogische vragen niet 
voor zich te houden maar te stellen aan de diverse NGV diensten, die daar speciaal voor zijn.
Er is een Portret van Hendrikus van den Eijnden en Johanna Theodora Arnolda Huininck inge-
stuurd door B.A.Th. Close, die helaas de publicatie niet meer heeft mogen meemaken.
Dan volgt een korte beschouwing van Bram Vermaat, getiteld ‘De ene IJ is de andere Y niet’, 
over de letter ij en y in akten. Een taalkundig lesje over herkomst en spelling van deze letter.

We vervolgen met ‘Twee maal Cecilia Hermans, Wie is Wie - Een puzzel’ van Wil Lases. Bij het 
reconstrueren van gezinnen in Hulsterambacht voor het eind van de achttiende eeuw vond de 
auteur twee gezinnen met als moeder Cecilia Hermans. Tevens bleek hem, dat er twee gezinnen 
Hermans waren met een dochter Cecilia. De vraag die volgt is duidelijk: komen deze moeders, 
Cecilia Hermans, uit die twee gezinnen en wie dan uit welk gezin. De beschikbare bronnen 
bestonden uit overlijdensakten, doop- en trouwinschrijvingen, de boedelinventarissen van 
Hulsterambacht en de volkstelling van 1796. Door middel van het vergelijken van akten uit 
verschillende archieven en bronnen ontstond er meer duidelijkheid.

Van Hans Nagtegaal en Henk Morien hebben we deze keer De kwartieren van Mr. Gerard 
Adriaensz van Assendelft.
Verder vragen we uw aandacht voor de rubrieken Digitaal, Boeken en Tijdschriften. In de 
rubriek Digitaal staat een bijdrage van Jos Kaldenbach over internetbronnen, archieven en 
verenigingen die de zoeker naar Duitse voorouders kan helpen.

Tot slot attenderen wij op onze eerdere oproep voor het insturen van artikelen over voorouders 
die zich in Nederland hebben gevestigd en over families, waarin meerdere generaties na 
elkaar een zelfde beroep hebben uitgeoefend. Raadpleeg onze webstek op de NGV website 
voor details. Aan beide onderwerpen willen wij in de loop van 2016 middels een themanummer 
bijzondere aandacht schenken.
De redactie wenst alle lezers veel plezier met de uitgave die voor u ligt.

Frits van Oostvoorn 
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JAAP MEDEMA 

Genealogie van de familie Ferrageau de Saint Amand 

Een Française in Groningen?

In het prille begin van mijn genealogisch onderzoek stuitte ik op een buitengewoon 
on-Groningse naam. In het bevolkingsregister (Adorp) van 1839 trof ik Menne 
Pieters Medema aan, de broer van mijn betovergrootvader. Hij bleek getrouwd 
te zijn geweest met Maria Anna Emelia Ferrageau de Saint Amand, haar 
geboorteplaats was Nijmegen. Een verband met de Franse tijd was te verwachten. 
De huwelijksakte vermeldde verder als haar ouders: vader overleden te Courlon en 
moeder te Nijmegen. In de loop der tijd zocht ik verder naar deze bijzondere naam 
op internet. In Frankrijk werd onderzoek aangeboden en op een website1 stond 
enige informatie. 

1. De Bataafse Republiek in 1806, met ‘Groningue’ en ‘Nimegue’. Bron: www.atlassen.info Hérisson Atlas Portatif.
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De enige treffer in het genealogisch repertorium van het 
Centraal Bureau voor Genealogie betrof een ‘Geregelde 
stamreeks’ van Ferrageau de Saint Amand gepubliceerd in Gens 
Nostra van 1959.2 Daarin komt Maria Anna echter niet voor, wel 
haar vader. Begrijpelijk want gemeentegrensoverschrijdend 
onderzoek was een halve eeuw geleden veel lastiger dan nu. 
Kortom na een ‘hapsnap’ zoektocht met als prioriteit haar 
echtgenoot, gezien zijn familienaam en latere positie in de 
gemeente Adorp, las ik verleden jaar in het Regionaal Archief 
Nijmegen een akte die ik eerder in de digitale studiezaal had 
gevonden. Dit was het begin van nieuw onderzoek met enige 
opvallende resultaten waarvan hieronder verslag wordt 
gedaan.

De geboorte van Marie Anna Emelie Ferrageau  
de Saint Amand

Op 17 mei 1813 wordt in Nijmegen de geboorte aangegeven van 
een meisje met de welluidende voornamen Marie Anna Eme-
lie. De akte is uiteraard in het Frans gesteld, Nederland maakt 
deel uit van het Franse grondgebied. Geen bezwaar voor haar 
Franse vader, Claude Jacques Ferrageau de Saint Amand, offi-
cier de Santé, agú de trente deux (blijkt later 31). Vader geeft 
zelf de geboorte aan. Haar moeder is de Nederlandse Jacoba 
Anna Verwoert, agú de vingt deux (blijkt later 23). Voor haar 
spreekt leesbaarheid minder vanzelf; soit, ze ziet de akte toch 

niet. Anderzijds, ze behoorde tot een redelijk gegoede fami-
lie, dus enige kennis van het Frans kan niet worden uitgeslo-
ten. Het echtpaar Ferrageau de Saint Amand-Verwoert kreeg 
eerder een zoon, Sebastianus Claudius3, rooms-katholiek ge-
doopt op 19 januari 1806. 
In de voorafgaande zomer trouwde de medisch doctor bij de 
Franse troepen4 met zijn vijftienjarige bruidje. Bijgaande ad-
vertentie5 van hun ondertrouw toont Claude Jacques’ militaire 
dienstverband in het leger van Napoleon.

De vader van de bruid was al overleden, de moeder, Anna Geer-
truida van Fowinkel, had blijkbaar geen bezwaar tegen een hu-
welijk van haar zwangere tienerdochter.
Overigens, de bruid had halfbroers en een ‘volle’ zuster; met 
haar had ze enige activiteiten gemeen: Clasina Hermina Ver-
woert trouwt een half jaar na haar drie-en-een-half jaar jon-
gere zus eveneens een Franse militair, François Nicolas Mi-
chel Maury. Dit echtpaar laat tien dagen na hun huwelijk een 
zoon dopen (nederduits-gereformeerd). De geboortedatum 
zal die van de zoon van Jacoba Anna niet veel ontlopen. Wie 
raakte het eerst zwanger? De beide fransozen kennen elkaar: 
François is getuige bij de (rooms-katholieke) doop van Clau-
de’s eerstgeborene. Allebei zijn ze militair en wonen later, 
zonder echtgenote of kinderen in Frankrijk. Waar Marie Anna 
Emelie gedoopt is, heb ik niet kunnen achterhalen, maar ze 
blijkt protestant.6 Hier kan sprake zijn van een vaker gehoor-
de ‘afspraak’ om zonen katholiek en dochters protestants te 
dopen.
Dat ik tussen 1805 en 1813 niet meer kinderen in de bronnen 
aantrof, kan heel goed te maken hebben met afwezigheid van 
de vader als gevolg van oorlogshandelingen. Heeft zij haar va-
der gekend? Is hij aan het eind van haar geboortejaar met het 
Franse leger uit Nederland gevlucht en nooit teruggekeerd? 
Was hij in november 1813 in Arnhem bij de Fransen nog hard 

2. Geboorteakte van Marie Anna Emelie Ferrageau de Saint Amand

3. Advertentie van de ondertrouw van Claude Jacques Ferrageau de Saint 
Amand en Jacoba Anna Verwoert



374  –  Gens Nostra 2015 - jaargang 70 nummer 10

nodig, toen daar tijdens de intocht van Frederik Willem (ko-
ning Willem I) in Scheveningen, nog hevig werd gevochten? Is 
hij nog ingezet door Napoleon bij Waterloo in 1815? Mij helaas 
allemaal onbekend.
Wel is bekend, onder andere uit de bijlagen bij de huwelijken 
van haar en van haar broer in 1834 en 1833, dat hun vader op 
29 januari 1818 in Frankrijk, Courlon sur Yonne overleed. Diens 
vader Sébastien Claude geeft zelf het overlijden aan van zijn 
zoon, vernoemd naar zijn grootvader.
Sébastien Claude zal zijn vader wel gekend hebben, want hij 
was zeven jaar oud bij de geboorte van zijn zusje. Als jongeman 
van 22 doet hij begin 1828 zijn vader na: hij bezwangert een vijf-
tienjarige.
Een dochter wordt geboren (die slechts drie maanden oud 
wordt) en ruim een jaar later krijgt het paar een zoon. Beide 
akten spreken van een ongehuwde moeder en een vader die 
de geboorte aangeeft van dochter en zoon welke hij voor zijn 
kind erkend. Het huwelijk laat echter een aantal jaren op zich 
wachten. Misschien niet uit onwil: verhinderen militaire regels 
een vroeger huwelijk of was het wachten op toestemming van 
de familieraad? Bij het huwelijk wordt ook hun, dan driejarige, 
zoon gewettigd.

Marie Anna Emelie was in 1818 nog maar vier jaar oud. Haar 
grootouders van vaderszijde zal ze niet gekend hebben. Haar 
grootvader van moederszijde, Hendrik Johannes Verwoert 
overleed al in 1804, maar Anna Geertruida van Fowinkel zal ze 
zeker hebben ontmoet. Het overlijden van deze grootmoeder 
in 1824 had voor haar een bijzondere financiële consequentie. 
Aan te nemen valt dat broer en zus bij hun moeder woonden. Er 

zijn echter geen bevolkingsregisters vóór 1829 van Nijmegen 
bewaard gebleven.
Wanneer heeft moeder Jacoba Anna Verwoert van het overlij-
den van haar Franse echtgenoot gehoord? In ieder geval wacht 
ze even met opnieuw zwanger worden. Een vroedvrouw geeft 
in september 1819 de geboorte aan van een dochter: Anna 
Hendrika Wilhelmina Verwoert; over een vader rept de akte 
niet. Ik stel me zo voor dat het voor de familie, vooral voor 
Jacoba Anna’s moeder, niet zo’n plezierige gebeurtenis is ge-
weest. De eerste twee voornamen van de nieuwe dochter lij-
ken vernoemingen naar grootouders; de derde voornaam kom 
ik bij familie niet tegen. Soms een verwijzing naar haar verwek-
ker? Marie Anna Emelie was pas zes jaar oud en zal dus niet 
zo veel begrepen hebben van de nieuwe gezinssituatie, maar 
haar oudere broer Sebastien Claude ervoer één en ander ver-
moedelijk als een minder geheimzinnige gebeurtenis. 

Erfenis

In het najaar van 1818 leent een hoedenfabrikant met z’n vrouw 
1000 gulden tegen 5% rente in een enigszins eigenaardige 
akte7. De eerstgenoemde geldschieter betreft Anna Geertrui-
da van Fowinkel, winkeliersche in ijzerwaren, voor de helft en 
een kwart van de andere helft. De overige drie kwarten van 
de wederhelft lenen haar beide dochters, Clasina Hermina en 
Jacoba Anna Verwoert, en een, in eerste instantie niet thuisge-
brachte, Abraham van Kesteren, rentenier te Arnhem. Ene Jo-
hannes Albertus van Manen, notaris residerende te Nijmegen, 
figureert ook in de akte. De woning van de hoedenfabrikant 
wordt speciaal verbonden en executabel gesteld; een inge-
wikkelde hypotheek dus.
Werd Jacoba Anna’s Franse echtgenoot nog 36 jaar, zij bereikt 
slechts de leeftijd van 32. Ze laat in 1821 de hiervoor genoem-
de drie kinderen na: vijftien, acht en twee jaar oud. De jongste 
komt in het weeshuis terecht, blijkt later. 

Arm kind, kan zij het helpen uit welke affaire ze is ontstaan? 
Sebastien Claude en Marie Anna Emelie worden blijkbaar er-
gens anders opgevangen. Door grootmoeder of één van de ge-
broeders Van Manen? Beiden zijn ongetwijfeld niet onbemid-
deld, gelet op hun beroepen: conrector van de Latijnse scholen 
en notaris.
Na het overlijden van Jacoba Anna Verwoert bekommert 
grootmoeder Anna Geertruida van Fowinkel, al weduwe 
sinds 1804, zich om haar kleinkinderen. Ziek te bed laat ze 
in februari 1823 een testament8 opmaken bij notaris Willem9 
Cato van Elsbroek. Jacoba Anna, de jongste van haar twee 
dochters, wordt hierin het eerst genoemd; de kinderen ver-
wekt in huwelijk bij de heer Claude Jacques erven samen 
de helft van hun grootmoeders nalatenschap, zij het onder 
voorwaarde: ze moeten ieder hun illegitieme halfzus bij haar 
meerderjarigheid 250 gulden geven. Deze Anna Hendrika 
Wilhelmina overlijdt echter in 1837 op zeventienjarige leef-
tijd en dat scheelt weer in de erfenis voor de andere twee 
erfgenamen.

4. Poort Protestantse Kinderen Weeshuis te Nijmegen
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De andere helft zou voor Anna Geertruida’s oudste dochter – 
Clasina Hermina – moeten zijn. Maar daarmee is iets aan de 
hand. Moeder: in de geregte wederhelvte institueer ik … voor 
dat gedeelte waarover de wet [mij] verboden heevt te beschik-
ken en niets meerder (was de legitieme portie destijds ook de 
helft van het wettelijk erfdeel?). De kinderen van deze dochter 
erven de rest. Weliswaar mag Clasina Hermina op Anna Geer-
truida’s sterfdag tegen inkoopprijs alle (of te kiezen) spullen 
uit haar moeders ijzerwinkel tegen inkoopprijs kopen10. Ook 
krijgt ze de revenuen van het erfdeel van haar kinderen. De 
testatrice verzoekt en benoemt als executeur en voogd neev 
Adrianus Hermanus van Manen11, conrector van de Latijnse 
scholen. Een zus van Anna Geertruida is de moeder van Adri-
anus Hermanus. Hij krijgt van de toekomstige erflaatster de 
opdracht om het kindsdeel secuur te beleggen, nadrukkelijk 
zonder dat dochterlief daarvoor toestemming hoeft te geven.
Of Anna Geertruida van Fowinkel in bed bleef liggen, vermeldt 
haar overlijdensakte natuurlijk niet maar het duurt nog bijna 
twee jaar voor ze haar laatste adem uitblaast.

Twee weken na haar dood, eind november 1824, wordt tijdens een 
familieraad12 - onder voorzitterschap van de vrederechter - de 
executeur Adrianus Hermanus van Manen benoemd als voogd 
over Sebastien Claude en Maria Anna Emelia Ferrageau de 
Saint Amand. Het lijkt me dat daarvóór Anna Geertruida, toen 
haar dochter overleed, als grootmoeder automatisch de voog-
dij kreeg over haar kleinkinderen. Adrianus Hermanus heeft 
ook voogdij binnen de familie Verwoert-Beverly en represen-
teert een ‘pupil’ en diens levende vader in akten.
Na een half jaar vindt er een twee dagen durende veiling plaats 
van een schier eindeloze hoeveelheid inboedel van Anna Geer-
truida van Fowinkel: De extract(!) akte13 van negen bladzijden 
omvat circa 350 items, uitgezonderd gouden horlogie en zil-
veren kleinoden, dat bleef vast in de familie. Totale opbrengst: 
ruim 700 gulden.
Nog een jaar later passeren, op 31 mei 1826, twee akten14 voor 
notaris Van Elsbroek maar ten kantore van notaris Johannes 
Albertus van Manen. Daar worden de akten gedaan en gete-
kend. De eerste noemt een vijftal comparanten (als gemach-
tigde, representant of voogd), onder meer de gebroeders Van 
Manen. Namens allerlei familieleden dragen de comparanten 
twee kapitale sommen van 400 en 1000 gulden over aan Anna 
Maria Emelie. De eerste zijnde het montant (schuld) van een 
pandveilige obligatie, de tweede de gehele lening uit de akte 
van 1818. Waaraan heeft ze dit te danken? Zeer waarschijnlijk 
aan de erfenis van haar grootmoeder.
De tweede akte, die nog meer fraais prijs geeft, kent zelfs acht 
comparanten. Als laatste wordt ene heer Vaalman genoemd, in 
kwaliteit van regent der beide weeshuizen. Hij representeert 
Hermina Anna Wilhelmina Verwoert, dochter buiten huwelijk 
verwekt en namens gezegd gestigt wordende verpleegd. Zij 
krijgt f 360,94. Dit bedrag en alle hierna volgende komen uit 
opgeheven inschrijvingen van hypotheken van zes schulde-
naars. Deze akte noemt A.H. van Manen executeur en redde-
raar des boedels van de overleden Anna Geertruida. De akte 

zal niet haar volledige erfenis bestrijken want haar andere 
dochter komt in deze akten niet voor.
Als begunstigden komen ook enkele familieleden Verwoert 
voor, stief(klein)kinderen van de overledene, van wie er twee 
net als haar man Hendricus Johannes Verwoert heten. Gedrie-
en ontvangen ze ruim 1000 gulden.
Maar het meeste komt toe aan broer en zus Sebastien Claude 
en Anna Maria Emelie. Samen krijgen ze f 3537,19. Dat bete-
kent dat de nauwelijks dertienjarige over een aardig kapitaal-
tje van zo’n 2750 gulden kon beschikken. Nou ja, beschikken … 
Ten eerste is haar voogd er nog; ten tweede moest ze volgens 
het testament 250 gulden voor haar halfzusje reserveren. En 
ten derde zijn de obligaties nog niet in cash omgezet.
Er duiken in beide akten nog nieuwe familienamen op: Beverly, 
verwant aan zowel Van Kesteren als Verwoert, en Hania. Ik heb 
getracht de ingewikkelde relaties tussen de vele personen in 
diverse akten uit te pluizen. Ze zijn echter zo gecompliceerd, 
dat het me niet lukte deze in een helder schema weer te geven.

Levensloop

Hoe gaat het verder met Marie Anna Emelie Ferrageau 
de Saint Amand? In de eerste plaats wordt haar naam la-
ter veelal meer in het Nederlands genoteerd: Maria Anna 
Emelia. Vaak worden voornamen verwisseld, zoals hiervoor 
al getoond, maar ook door haarzelf: Anna Maria Emelia. 
De schijfwijze Emilie komt ook voor: een nichtje krijgt die 
naam bij haar geboorte mee.
In het bevolkingsregister van Nijmegen van 1829 heb ik 
van haar niets kunnen vinden. Wel van vele familieleden. Ik 
hoopte haar aan te treffen bij een van de gebroeders Van 
Manen en haar achterneven. Ik zou graag weten hoe zij de 
Groninger Menne Pieters Medema (1804-1877), de broer 
van mijn betovergrootvader, heeft leren kennen. Een ver-
band tussen hem en de Van Manens of andere familie heb 
ik nergens aangetroffen.

Huwelijken tussen vijf of zes families:

 ca. 1765  Van Manen  -  Van Fowinkel
 1769  Verwoert  -  Van Fowinkel
 ca. 1775  Beverly  -  Van Kesteren
 1784  Verwoert  -  Van Fowinkel
 ca. 1795  Van Kesteren  -  Hania
 1796  Verwoert  -  Beverly
 1798  Beverly  -  Verwoert
 1813  Van Manen  -  Hania
 1818  Van Manen  -  Beverly

Toelichting: tussen beide Hania’s is geen verwantschap 
aangetoond en er is ten minste één nakomeling die 
zich (tijdelijk?) een dubbele naam heeft ‘toegeëigend’,  
Hermannus Beverly Verwoert.
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Menne heeft lang in Nijmegen vertoefd, waarschijnlijk al 
vanaf 1823. Als loteling met nr. 5 werd hij ingedeeld als fuse-
lier bij de 8e afdeling infanterie. Volgens een aantekening in 
zijn stamboek kreeg hij (eervol?) ontslag in 1828 (gepaspor-
teerd), na de gebruikelijke vijf jaar (trouwe?) dienst. Maar 
ook later vervult hij militaire verplichtingen. Had hij in 1828 
al kennis aan de vijftienjarige, zijn toekomstige bruid? Het 
valt te betwijfelen. Waar hij verblijft tussen 1828 en 1834 
was aanvankelijk niet erg duidelijk. In het bevolkingsregister 
(volkstelling van 1829) van zijn ouderlijke woonplaats Sau-
werd, gemeente Adorp, staat hij bij zijn ouders genoteerd. 
Het plaatselijk register van dat jaar is op meer gronden niet 
erg betrouwbaar. Op de betreffende bladzijde staan bijvoor-
beeld vele onjuiste leeftijden. Als hij vijf jaar heeft bijgete-
kend, dan had dat in zijn militaire stamboek gestaan.
In de afkondiging van hun huwelijk in Nijmegen schrijft de 
ambtenaar: Menne Pieters Medema sergeant … schutterij, 
… sedert meer dan zes maanden in garnizoen in Nijmegen. 
Is meer dan misschien wel járen? In z’n certificaat Nationa-
le Militie, opgemaakt op 10 maart 1834, een paar maanden 
voor hun huwelijk, haalde de plaatsvervanger van de gou-
verneur de zin geheel door en dat hij, den tijd van … jaren 
hebbende gediend, behoorlijk uit de dienst is ontslagen. 

Dat lijkt te impliceren dat hij van 1823 tot 1834 heeft ge-
diend. Mogelijk dat Menne met Marie Anna Emelie kennis 
maakte via haar broer Sebastien Claude, die in 1828 als 
korporaal en in 1829 als foerier diende. Echter dat was in 
Arnhem, en van Menne is slechts Nijmegen bekend. In april 
1832 komt zij voor, na geloofsonderzoek tot de bevestiging 
in een lange lijst van personen van de Nederlands Hervorm-
de kerk te Nijmegen, onder een verbasterde naam van Fou-
rageur. Haar (kerkelijk) vertrek staat erbij genoteerd: 8 au-
gustus 1834; exact dezelfde datum als haar ‘aankomst’ in de 

Nederlands Hervormde kerk van Sauwerd. Wel een beetje 
laat, of hebben ze na de trouwformaliteit in Adorp nog even-
tjes in Nijmegen gewoond? Toen Menne haar ‘bekende’ telde 
ze nog net geen 21 lentes. Wist hij van het vermogen van zijn 
aanstaande? Bij haar huwelijk heet ze meerderjarig en haar 
voogd komt in akte noch bijlagen voor. Wat de bruidegom 
toen niet wist is dat hij in een latere bruid een nog betere 
financiële partij zou treffen. Ik neem aan dat hij dat kort na 
hun trouwdag zou beseffen.
In mei 1835 machtigt het echtpaar Medema, haar voormali-
ge voogd voor alle zakelijke handelingen.15 Zij tekent opval-
lend met A.M.E. Medema geboren de St. Amand. Vond ze 
dat Medema in plaats van Ferrageau was gekomen?

De heer Adrianus Hermanus van Manen zorgt twee maan-
den later voor uitschrijving16 van de hypotheek van 1000 
gulden. Blijkbaar was die lening uit 1818 volledig afgelost 
en hadden ze de contanten al binnen.
Menne en ‘Anna’ trouwen in Adorp op 5 juni 1834. Op 17 juli 
van dat jaar17 wordt Adrianus weer in Nijmegen gesigna-
leerd, nu als getuige bij de aangifte van de geboorte van 
een joods meisje. Volgens die akte ligt hij daar in garnizoen. 
Na de Belgische Opstand van augustus 1830 werden de 
schutters opgeroepen. Het Groningse bataljon schutters 
werd in Nijmegen in garnizoen ondergebracht en op 25 juli 
met onbepaald verlof naar huis gestuurd.18 Daarna haalde 
Groningen het bataljon op 18 augustus binnen. Aannemelijk 
is dat Menne verlof kreeg om in Adorp te trouwen en daar-
na terug moest naar Nijmegen.19 Bleef z’n jonge vrouw, al in 
verwachting, achter in Adorp of ging ze mee terug naar Nij-
megen, om dichterbij maar gescheiden wonende van haar 
man onderdak te krijgen? We weten het niet.
Begin januari 1835 wordt hun eerste zoon geboren, Pieter 
Claude, een mooie Nederlands-Franse combinatie van 
twee grootvadernamen, beiden al overleden. Ook dit gezin 
is kindersterfte niet vreemd. Pieter Claude overlijdt, net 
een jaar oud. Het volgende kind, weer een jongen, krijgt op 2 
mei 1837 dezelfde naam. De naam van een in 1839 geboren 
dochter, Jacoba Anna, is eveneens goed te verklaren. Het 
bevreemdt dat het echtpaar hier niet beide grootmoeders 
heeft vernoemd. Menne’s moeder Jantje Ites20 is ook niet 
meer in leven.
Zoals uit een annonce21 blijkt verliest Menne, tot zijn grote 
verdriet, al in 1840 zijn jonge vrouw. Ze bereikt zelfs niet de 
leeftijd van haar jong-overleden ouders.
Menne’s tweede huwelijk, zijn (stief)kinderen daaruit, en 
zijn militaire en maatschappelijke carrière vallen buiten het 
kader van dit relaas.

Nageslacht

Er zijn maar weinig nakomelingen. Pieter Claude Medema 
trouwt in 1879 als 42-jarige een weduwe met (nog slechts) 
twee kinderen maar krijgt zelf geen nageslacht. Als beroepen 
van Pieter worden vermeld boerenknecht, winkelbediende 

5. M.P. Medema Certificaat Nationale Militie 1834

6. Handtekening van A M E Medema geboren de St. Amand

7. Overlijdensbericht van Maria Anna Emelia Ferrageau de Saint Amand
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en arbeider. Zijn zus, Jacoba Anna Medema, trouwt wat eer-
der en jonger in 1864 maar krijgt evenmin nakomelingen.
Vermakelijk is het lange renvooi in deze huwelijksakte 
met betrekking tot moeders naam. Er worden bijvoor-
beeld twee schrijfwijzen uit andere akten aangehaald 
onder de vermelding dat die dezelfde persoon betreffen, 
waarvan de naam als moetende zijn: Anna Maria Emelia 
Ferragau - de Saint Amond. De aanstaande echtelieden 
én vier getuigen verklaren dat onder ede! Haar geboor-
teakte spelt niet alleen de voornamen maar ook de fa-
milienaam heel anders. Zelf vermeld ik haar naam in de 
genealogie hieronder in de Nederlandse vertaling van 
de Franse geboorteakte. Zo komt ze namelijk ook voor 
in haar overlijdensakte. Jacoba Anna behaalt in 1880 het 
diploma Lerares nuttige handwerken. Pieter en Jacoba 
overlijden in 1917, respectievelijk 1925, en bereiken dus 
een veel hogere leeftijd dan hun biologische moeder, die 
ze nooit hebben gekend.
Bij hen eindigt de Franse bloedlijn. Geen gevolg meer en even-
min overgedragen Franse voornamen in de familie Medema. 
Van Jacoba Anna en haar man, ambtenaar (in akten zaakwaar-
nemer genoemd) kan men op de begraafplaats te Adorp een 
slecht leesbare grafsteen bewonderen22, het enige tastbare 
‘Franse’ erfgoed. Van Menne en zijn tweede vrouw is alleen een 
roestig grafhek bewaard gebleven.

Naschrift

Zonder de Franse overheersing was Claude Jacques Ferra-
geau de Saint Amand niet in Nederland terecht gekomen en 
had zijn nageslacht geen Franse voornamen gedragen.
De prachtige familienaam van de vele nazaten van Sebastien 
Claude (1805-1868) had zich zonder de Franse bezetting niet 
tot vandaag voortgezet.23 De familienamendatabank van 
CBG-Meertens vermeldt in 1947 exact 22 en in 2007 ruim 18 
naamdragers in diverse spellingen. Bovendien lijkt een deel 
van het bezit en de carrière van Menne Pieters Medema ook 
het gevolg van Claude Jacques’ komst.
Het huwelijk van Maria Anna Emelia’s oom en tante Maury-Ver-
woert kan ook een gevolg zijn van de Franse overheersing. Wel 
bestaat er, gelet op de geboorte van François N.M. Maury om-
streeks 1773, een grotere kans dat hij al voor de eeuwwisseling 
naar Nederland kwam. Volgens ‘Meertens’ bestaat de achter-
naam Maury nog in 1947 (1) en 2007 (minder dan 5), beduidend 
minder dan de naam Ferrageau de Saint Amand.
Mijn eerste gedachte was dat Marie Anna Emelie, geboren uit 
een Franse vader, Française was, en dus genaturaliseerd zou 
moeten zijn. Maar uit de Naturalisatiegids24 leerde ik dat op 
Nederlandse bodem geborenen direct Nederlander werden. 
Weliswaar is ze formeel in Frankrijk geboren (van 13 juli 181025 
tot november 1813 behoorde Nederland tot het Napoleons 
Eerste Franse Keizerrijk) maar ze is gewoon een Nederlandse. 
Daarmee is de vraag uit de titel van dit artikel dus eenvoudig 
beantwoord.

In de akte van naamsaanneming van Menne’s vader in 1812 
staan al zijn broers (en een zus) vermeld. Van de twee oudste 
broers, toen 25 en 22 jaar oud, vond ik verder geen spoor. Het 
is mogelijk dat ze met Napoleons Grande Armée naar Rusland 
of ander slagveld zijn getrokken, en vandaar nooit meer terug-
keerden, zoals zo’n 90% van de dienstplichtigen overkwam.26 
Maar er zijn echter ook diverse andere oorzaken mogelijk voor 
hun ‘onvindbaarheid’.

Genealogie

Vergeleken met de ‘geregelde stamreeks’ in Gens Nostra 1959 
vallen in onderstaande genealogie enkele zaken op: de nako-

8. Grafsteen van Jacoba Anna Medema en haar echtgenoot
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melingen van Maria Anna Emelia heb ik wel opgenomen, on-
danks dat dat in een formele genealogie niet hoort.
Verder heb ik diverse aanvullingen en kleine correcties kun-
nen maken, omdat onderzoek tegenwoordig nu eenmaal een-
voudiger is dan 65 jaar geleden. Veel nieuwe gegevens zijn 
afkomstig van Persoonskaarten en -lijsten (PK/PL) en fami-
lieadvertenties van het Centraal Bureau voor Genealogie. Van 
de mogelijk nog levende personen heb ik slechts hun namen 
opgenomen, omwille van privacy.
Voorts heb ik niet alle gegevens uit het artikel van 1959 in Gens 
Nostra eenvoudig kunnen controleren. Volgens ‘Meertens’ 
korten de meeste naamdragers ‘Saint’ in hun naam af tot St. 
Hoewel ambtenaren dat ook zo op Persoonskaarten noteer-
den of corrigeerden, heb ik uniform voluit Saint gespeld. De 
vernederlandste vorm Sint, in oude akten en op een Persoons-
kaart wel eens voorkomend, komt blijkbaar niet meer voor.
Na afronding van het artikel ontving ik nog informatie over 
eerdere generaties. Die heb ik niet in de genealogie, maar in 

een noot opgenomen. De personen daarin maken geen onder-
deel uit van het verhaal en de gegevens ervan zijn incompleet.
 

Genealogie van Sébastien Claude Ferrageau de 
Saint Amand27

I.  Sébastien Claude Ferrageau de Saint Amand, gedoopt 
Sézanne, (dep. de la Marne, Frankrijk) 20 maart 175128, 
docteur en medecine, overleden na 182029, trouwt Catheri-
ne-Thérèse Moreau, overleden vóór 16 juli 180830. 
Uit dit (of een eerder) huwelijk:
1.  Claude Jacques, volgt II.
2.  André31 Sebastien Ferrageau de Saint Amand, geboren 

Parijs, (Arrond. Ancien. St. Médard, Frankrijk) 30 no-
vember 1782.32

3.  Théresie Nicòle Ferrageau de Saint Amand, geboren Parijs 
(Arrond. Ancien. niet ingevuld, Frankrijk) 7 augustus 1786.

4.  Marie Elisabeth Sophie Ferrageau de Saint Amand, ge-

9. Frankrijk in 1806. Het pijltje geeft de ligging van de plaats Sézanne aan. Bron: www. atlassen.info Hérisson Atlas Portatif.
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boren Parijs (Arrond. Ancien. St. Jaques, Frankrijk) 30 
oktober 1788. 

 Er zijn geen geboorteregistraties met ouders gezien. 
Vooral de kinderen 2 t/m 4 zijn daarom minder zeker. De 
tamelijk bijzondere, misschien wel unieke familienaam 
maakt de relatie met de vader echter wel waarschijnlijk.

II.  Claude Jacques Ferrageau de Saint Amand, geboren Parijs 
(Arrond. Ancien. St. Médard, Frankrijk) 16 november 1781, 
chirurgijn, medicinae doctor, officier de Santé, overleden 
Courlon sur Yonne (Frankrijk) 29 januari 1818, trouwt Nij-
megen (Hees) 30 juni 1805 (kerkelijk Nijmegen (NDG) 16 
juni) Jacoba Anna Verwoert, gedoopt Nijmegen 23 septem-
ber 178933, overleden Nijmegen (Hees) 15 november 1821, 
dochter van Hendricus Johannes Verwoert en Anna Geer-
truida van Fowinkel.
Uit dit huwelijk:
1.  Sebastien Claude, volgt IIIa.
2.  Marie Anna Emelie, volgt IIIb.

IIIa. Sebastien Claude Ferrageau de Saint Amand, gebo-
ren Nijmegen 23 december 1805, gedoopt Nijmegen 
rooms-katholieke statie der Augustijnen 19 januari 1806, 
korporaal, fourier, diligenceconducteur, winkelier, amb-
tenaar der directe in en uitgaande regten en accijnzen, 
ambtenaar bij ’s Rijksbelastingen, overleden Herwen en 
Aerdt (Lobith ) 4 november 1868, trouwt (1) Arnhem 20 
maart 1833 Sophia Hendrica Limpers, geboren Arnhem 8 
juni 1812, overleden Bergh (Zeddam) 22 juli 1843; trouwt 
(2) Bergh 12 december 1844 Anna Theodora Messeman, 
geboren Kampen 31 oktober 1798, overleden Brummen 17 
februari 1881.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jacoba Alida Ferrageau de Saint Amand, geboren Arn-

hem 22 oktober 1828, overleden Arnhem 23 januari 
1829.

2.  Bastiaan Jacobus Vincent Ferrageau de Saint Amand, 
geboren Arnhem 6 december 1829, overleden Soera-
baja 7 februari 1852.34

3.  Anna Emilia Ferrageau de Saint Amand, geboren Arn-
hem 29 november 1833, overleden Wijchen 27 april 1839.

4.  Sophia Hendrika Ferrageau de Saint Amand, geboren 
Wijchen 8 mei 1836, overleden Hengelo (Gld) 15 augus-
tus 1906, trouwt Gendringen 28 mei 1856 Martinus 
Wendelaar Bonga, geboren omstreeks 1821, overleden 
Bergh (Zeddam) 22 juni 1889.

5.  Derkje Cornelia Ferrageau de Saint Amand, geboren 
Wijchen 31 december 1838, overleden na 190635, trouwt 
Bergh 15 augustus 1872 Wouter van Leijden, geboren 
Rotterdam 9 september 1825, overleden Wehl 7 de-
cember 1895.

6.  Sebastien Claude, volgt IV.

IV.  Sebastien Claude Ferrageau de Saint Amand, geboren Wij-
chen 21 augustus 1841, overleden Amsterdam 16 juni 1877, 
trouwt Amsterdam 11 november 1869 Anna Maria Raben, 
geboren Amsterdam omstreeks 1844, overleden vóór 1899; 
zij hertrouwt Amsterdam 15 oktober 1885 Adrianus Besier.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacques Pierre Claude Marie, volgt Va.
2.  Sébastien Jacques Franciscus Marie, volgt Vb. 
3.  Anna Petronella Christina Sophia Ferrageau de Saint 

Amand, geboren Amsterdam 20 februari 1876, over-
leden Amsterdam 14 mei 1949, trouwt Amsterdam 25 
november 1920 Octave Hubert Victor Marie Tervooren, 
geboren Amsterdam 26 april 1876, overleden Amster-
dam 11 mei 1961.

Va. Jacques Pierre Claude Marie Ferrageau de Saint Amand, 
geboren Amsterdam 28 april 1871, overleden Rotterdam 21 
december 1940, trouwt Haarlem 27 december 1899 Anna 
Keerwolf, geboren Haarlem 15 december 1876, overleden 
Rotterdam 25 juni 1963.
Uit dit huwelijk:
1.  Catharina Anna Petronella Maria Ferrageau de Saint 

Amand, geboren Haarlem 3 mei 1900, overleden Rot-
terdam 16 november 1969, trouwt Rotterdam 1 oktober 
1919 Martinus de Haard, geboren Rotterdam 3 oktober 
1894, overleden Rotterdam 20 juni 1976.

2.  Sebastien Claude Charles Marie Ferrageau de Saint 
Amand, geboren Haarlem 17 april 1903, klerenperser, 
overleden Rotterdam 23 maart 1958, trouwt Rotter-
dam 11 oktober 1933 Christina Hendrika Maria Minoli, 
geboren Rotterdam 6 februari 1900, chef kledingin-
dustrie, overleden Rotterdam 20 juni 1979.

3.  Anna Maria Susanna Ferrageau de Saint Amand (zus-
ter Francina), geboren Rotterdam 15 december 1910, 
kloosterzuster, overleden Wijchen 26 november 2002.

4.  Charles Hendrikus Jacques Marie, volgt VIa.

10. ‘Geboortekaartje’ van Claude Jacques Ferrageau de Saint Amand
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VIa. Charles Hendrikus Jacques Marie Ferrageau de Saint 
Amand, geboren Rotterdam 3 april 1913, overleden 
Leidschendam 14 mei 1993, trouwt Rotterdam 30 septem-
ber 1939 Angenieta Maria van den Berg, geboren Rotter-
dam 12 februari 1915.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacques Charles Ferrageau de Saint Amand, trouwt I.E. 

van den Akkerman.
2.  David Sebastian Ferrageau de Saint Amand, trouwt 

M.A. van Wijk.
3.  Alida Maria Angenieta Ferrageau de Saint Amand, 

trouwt N.N.
4.  Angenieta Amalia Ferrageau de Saint Amand, trouwt 

F. van Es.
5.  Edith Ferrageau de Saint Amand, trouwt N.N.

Vb. Sébastien Jacques Franciscus Marie Ferrageau de Saint 
Amand, geboren Amsterdam 1 januari 1874, overleden vóór 
1928, trouwt Amsterdam 16 augustus 1905 Catharina van 
Eerde, geboren Amsterdam 20 februari 1881, overleden 
Amsterdam 7 mei 1961.
Uit dit huwelijk:
1.  Sébastien Frederik Claude Johannes, volgt VIb.
2.  Frederik Johannes, volgt VIc.
3.  Johannes Albertus, volgt VId.
4.  Jan Hendrik Ferrageau de Saint Amand, geboren Am-

sterdam 27 mei 1913, overleden Amsterdam 29 mei 
1977, trouwt (1) Amsterdam 21 september 1939 Maria 
Magdalena des Bouvrie, geboren Amsterdam 18 juli 
1909, overleden Amsterdam 18 juni 1961; trouwt (2) 
Rotterdam 25 maart 1969 Alida Henriette Maria van 
Groeneveld.

5.  Catharina Ferrageau de Saint Amand, geboren Am-

sterdam 13 februari 1920, overleden Amsterdam 27 
juni 1994, trouwt Amsterdam 19 november 1941 Pieter 
Fernhout, geboren Amsterdam 15 oktober 1915, overle-
den Amsterdam 17 april 1990.

VIb. Sébastien Frederik Claude Johannes Ferrageau de Saint 
Amand, geboren Amsterdam 30 oktober 1905, overleden 
Amsterdam 5 september 1986, trouwt Amsterdam 17 ok-
tober 1928 Johanna Susanna Lochner, geboren Wieringen 
7 mei 1908, overleden Amsterdam 16 april 1975.
Uit dit huwelijk:
1.  Margaretha Catharina Ferrageau de Saint Amand, ge-

boren Amsterdam 6 juni 1930, overleden Amsterdam 
16 september 1954.

2.  Sebastien Claude Johannes Ferrageau de Saint 
Amand, geboren Amsterdam 30 mei 1932, overleden 
Amsterdam 2 december 1986, trouwt (1) Emma Lau-
rentia Spits; trouwt (2) Jacoba Lena Bos.

3.  Hendrik Frederik Ferrageau de Saint Amand. 

VIc. Frederik Johannes Ferrageau de Saint Amand, geboren 
Amsterdam 18 juni 1909, overleden Baarn 27 juli 1999, 
trouwt Amsterdam 14 juni 1933 Carolina Wilhelmina Elisa-
beth de Kruif, geboren Amsterdam 14 juli 1910, overleden 
Soest 30 december 1991.
Uit dit huwelijk:
1.  Wilhelmina Catharina Elisabeth Ferrageau de Saint 

Amand.
2.  Frederik Johannes Ferrageau de Saint Amand, 

trouwt (1) Yvonne Kosten; trouwt (2) Arnolda Johanna 
Schreurs.

3.  Louise Margaretha Ferrageau de Saint Amand, gebo-
ren Amsterdam 25 oktober 1953, overleden Den Helder 
5 juni 2012.

VId. Johannes Albertus Ferrageau de Saint Amand, geboren 
Amsterdam 3 mei 1911, overleden Amsterdam 27 oktober 
1980, trouwt Amsterdam 29 november 1939 Klazina Janna 
Kwint, geboren Arnhem 2 juni 1908, overleden Amsterdam 
11 september 1999, weduwe van Johannes Aldolphus Ger-
ressen.
Uit dit huwelijk:
1.  Catharina Klazina Ferrageau de Saint Amand, geboren 

Amsterdam 21 oktober 1940, overleden Alkmaar 31 de-
cember 1995.

2.  Johanna Marianna Ferrageau de Saint Amand, trouwt 
J.R. Christ.

3.  Geertruida Petronella Ferrageau de Saint Amand, 
trouwt C. van Hemert.

IIIb. Marie Anna Emelie Ferrageau de Saint Amand, geboren 
Nijmegen 16 mei 1813, overleden Adorp (Sauwerd) 29 janu-
ari 1840, trouwt Adorp 5 juni 1834 Menne Pieters Medema, 
geboren Garnwerd 23 maart 1804, landbouwer, sergeant 
eerste batallion der tweede afdeling Groninger schutte-

11. Gevelsteen Kerk Klein Wetsinge. In 1840 werd tussen beide afgebro-
ken kerkjes van Sauwerd en Wetsinge een nieuw kerkje gebouwd. Op de 
gevelsteen is te zien dat M.P. Medema in 1840 al tot de notabelen werd 
gerekend.
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rij, winkelier en koopman, wethouder, overleden Adorp 
(Sauwerd) 19 april 1877, zoon van Pieter Pieters Medema 
en Jantje Ites; hij hertrouwt Adorp 5 april 1841 Jantje Jans 
Brands.

Uit dit huwelijk:
1.  Pieter Claude Medema, geboren Adorp (Sauwerd) 8 ja-

nuari 1835, gedoopt Sauwerd 1 februari 1835, overleden 
Adorp (Sauwerd) 14 mei 1836.

2.  Pieter Claude Medema, geboren Adorp (Sauwerd) 2 
mei 1837, boerenknecht, winkelbediende, (fabrieks-)
arbeider, overleden Groningen 6 januari 1917, trouwt 
Veendam 22 november 1879 Grietje Bakker, geboren 
Veendam (Oosterdiep) 26 december 1839, koopvrouw, 
overleden Veendam (Scholthuizen) 26 augustus 1896, 
weduwe van Klaas Flik.

3.  Jacoba Anna Medema, geboren Adorp (Sauwerd) 15 
maart 1839, lerares nuttige handwerken, overleden 
Bedum 11 januari 1925, begraven Adorp 15 januari 1925, 
trouwt Adorp 20 oktober 1864 Pieter Joost van Ham, 
geboren Winsum 28 februari 1833, zaakwaarnemer, 
ambtenaar ter secretarie, overleden Adorp 28 decem-
ber 1902.  <<

Noten
1. Inmiddels www.home.zonnet.nl/klok70/049dferrageau.htm
2. In eerste instantie werd ik daar op geattendeerd door Jan Limpers, Apeldoorn, 

mogelijk verwant met echtgenote van IIIa.
3. Deze RK-latijnse benaming wordt herhaald in zijn huwelijksakte; ook zijn 

vaders naam wordt daar gelatiniseerd: Claudius Jacobus.
4. Reg. Archief Nijmegen, digitale studiezaal, Huwelijkscommissarissen 1796-1811.
5. www.delpher.nl/nl/kranten, Oprechte Saturdagsche Haarlemsche Courant, 22 

juni 1805.
6. De doopregisters van na de invoering van de BS zijn niet bewaard (protestant) 

of niet in het Reg. Archief Nijmegen aanwezig (RK).
7. Reg. Archief Nijmegen, Archief Notaris Van Elsbroek, boek 272, akte 70.
8. Reg. Archief Nijmegen, Archief Notaris Van Elsbroek, boek 275, akte 7.
9. Hij zal toch niet de mede-naamgever van Jacoba Anna Verwoerts onechte 

dochter zijn? Ook al is er een andere notaris in de familie, hij is uitvoerend 
notaris in alle akten.

10. Dat lijkt ze te hebben gedaan. Ene Maury in Nijmegen komt later in een krant 
voor als leverancier van spijkers.

11. A. van Manen is getuige bij het huwelijk van Claude Jacques en Jacoba Anna in 
1805.

12. Niet gevonden in Reg. Archief Nijmegen (hoewel van alle familieraden die be-
trekking hebben op Nijmegen een afschrift aanwezig moet zijn). Niet gezocht 
in Gelders Archief te Arnhem.

13. Reg. Archief Nijmegen, Archief Notaris Van Elsbroek, boek 276, akte 22.
14. Reg. Archief Nijmegen, Archief Notaris Van Elsbroek, boek 276, akte 75 en 76.
15. Notaris Johan Wichers Quintus, Groningen 2 mei 1835 akte 129; bijlage bij hier 

onderstaande akte 643.
16. Reg. Archief Nijmegen, Archief Notaris Van Elsbroek, boek 272, akte 643. Deze 

uitschrijving leidde naar de overige akten.
17. Bij ‘toeval’ gevonden in de Reg. Archief Nijmegen, digitale studiezaal van, bij 

zoeken op vrije tekst; blijkbaar zijn (alleen) Joodse geboorteakten van Nijme-
gen, inclusief getuigen, geïndexeerd.

18. Groninger Archieven, Toegang 58, Inleiding.
19. Met dank aan mevr. G. Boonstra, Sauwerd voor nieuwe informatie en gezichts-

punten.

20. En niet Jantje Hes zoals lang én kort geleden vele scribenten noteerden.
21. www.delpher.nl/nl/kranten, Groninger Courant, vrijdag, 31 januari 1840.
22. www.graftombe.nl Begraafplaats Adorp.
23. Volgens een naamdrager, op de site bij noot 2 vermeld, is de naam in Frankrijk 

uitgestorven.
24. R.J.B. Hageman (red.), Naturalisatiegids. ’s-Gravenhage, 2000.
25. Wikipedia, Koninkrijk Holland; overigens behoorde Nijmegen, ‘gebied beneden 

Waal en Merwede’ al een paar maanden eerder tot Frankrijk.
26. Ik heb hen niet op diverse conscriptielijsten en op www.servicehistorique.sga.

defense.gouv.fr teruggevonden.
27. Op www.apenet.eu (Franse Archieven) komt voor Claude-Jaques Ferrageau 

de Saint Amand op 19 december 1747 en op 24 juli 1761; dat kan heel goed de 
vader van deze Sébastien Claude (ca. 1750- na 1820) zijn (zie noot hierna). Op de 
Franse site www.genealogie.com komen naamgenoten (met spellingsvarian-
ten) voor.

28. Zoon van Claude Jacques Ferrageau de Saint Amand, gedoopt Sézanne (…), 
26 april 1724, en begraven aldaar 11 oktober 1791 en van Catharine Charlotte 
Brulley, gehuwd Sézanne (…) 22 augustus 1746. Van dit echtpaar zijn de namen 
van hun ouders bekend, maar van hen geen verdere gegevens. [bron: Archives 
Départementales de la Marne, gemeente Sézanne, parochie St. Denis, inventa-
risnr. 2 E 629 / 18, 22 en 26. Op www.geneanet.nl staan van Claude Jacques en 
Catharine Charlotte andere kinderen, soms naamloos.

29. Hij komt nog voor in Bevolkingsregister Courlon in 1820.
30. www.apenet.eu/ bevat een ‘Inventaris na overlijden’.
31. De namen van het tweede en derde kind zijn op de geboortekaartjes slecht 

leesbaar.
32. Afbeeldingen van vier ‘geboortekaartjes’ kreeg ik via de heer R. Philippo, die 

me van bijna alle Franse informatie en bronnen heeft voorzien.
33. De doopdatum overgenomen van geneanet, van Eddie Bindt; van hem meer 

gegevens overgenomen, die ik wel heb geverifieerd.
34. www.delpher.nl/nl/kranten, Ned. Staatscourant 24 juli 1854; op de site was de scan 

van de desbetreffende pagina niet aanwezig; per e-mail opgevraagd bij de KB.
35. Ze komt nog voor in een overlijdensadvertentie van haar zus Sophia Hendrika 

[www.delpher.nl/nl/kranten].

12. Litho van de in 1840 afgebroken kerk van Sauwerd. Bron: collectie RHC 
Groninger Archieven (1536-3276)
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THEO VAN HERWIJNEN

Van Adriaans naar van Nisselroij en  
van der Wal(le)(n)

In de doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) van Uden van vóór 1811, het jaar waarin 
de burgerlijke stand is ingevoerd, worden relatief weinig achternamen gebruikt. 
Het wemelt van de patroniemen, d.w.z. ‘achternamen’ als Jansen en Adriaans. Door 
voortgezet onderzoek in de registers van de burgerlijke stand kom je er achter, 
dat een groot aantal personen sinds 1811 of kort daarvoor een echte achternaam 
is gaan gebruiken. Dat is ook het geval bij de uit Nistelrode afkomstige broers 
Johannes en Rudolphus Adriaans, die beiden in 1773 te Uden trouwen, toevallig 
met twee zusjes Kerkhof. Bij de dopen van de meeste kinderen van deze broers is 
de achternaam Adriaans, bij enkele echter is de achternaam van Nisselroij. 

1. Overlijdensakte van Adrianus van der Wallen



Gens Nostra 2015 - jaargang 70 nummer 10  –  383 

De achternamen Adriaans en Van Nisselroij zijn beide uitein-
delijk in de loop van de negentiende eeuw verdwenen. En al 
sinds 1794 worden sommige nazaten van de beide broers ook 
vaak vermeld met de achternaam Van der Wal, later nogmaals 
gewijzigd in Van der Walle(n). Een uitgebreid onderzoek heeft 
de oplossing van het mysterie gebracht. 

Johannes Adriaans

Johannes Adriaans ex-Nistelroij, begraven Uden 26 maart 1783 
als Johannes Adrianus van Nisselroij, trouwt Uden 23 februari 
1773 Mechtildis Kerkhof, overleden Uden 30 oktober 1826.
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren:
1.  Wilhelmus, gedoopt Nistelrode 19 januari 1774 als zoon van 

Johannes Adriaans en Mechtildis Jansen, overleden Uden 
28 mei 1815, ongehuwd, als Wilhelmus van der Wal, oud 42 
jaar, geboren Uden.

2.  Bertha, gedoopt Uden 12 juni 1775 als dochter van Johannes 
Adriaans en Mechtildis Kerkhof, overleden Uden 25 janua-
ri 1847 als Elisabeth van der Walle, 71 jaar, echtgenote van 
Antonij van Dijk.

 Je zou verwachten dat Bertha trouwt als Bertha Adriaans, 
maar dat is niet zo: Bertha trouwt als Elisabeth van der 
Wal te Uden 18 januari 1802 Anthonius van Dijk, overleden 
Uden 13 maart 1849.

3.  Adrianus, gedoopt Nistelrode 20 juli 1779 als zoon van Jo-
hannes Adriaans en Mechtildis Jansen, overleden Uden 28 
december 1865 als Adrianus van der Wallen, trouwt (je zou 
verwachten met de naam Adrianus Adriaans, maar dat is 
niet zo) als Adrien Ariens surnommé (bijgenaamd) van der 
Wallen te Uden 26 mei 1811 Gertrude van de Weijmelen-
berg, overleden Uden 1 juli 1839.

 Als Adrianus trouwt is zijn vader al overleden (wanneer 
wordt niet vermeld) en hij krijgt schriftelijk huwelijkscon-
sent van zijn moeder, die dan Mechelina Jan Hendriks Kerk-
hof, weduwe Johannes van der Wallen wordt genoemd.

 De kinderen uit dit huwelijk heten bij hun geboorte Van der 
Walle(n).

4.  Joanna, gedoopt Uden 6 juli 1783 als dochter van Johannes 
Adriaans van Nisselroij en Mechtildis Kerkhof, overleden 
als Johanna van der Wallen te Dinther 9 april 1860. 

 Zij is het eerste kind met een echte achternaam. Je zou dus 
verwachten dat zij met die achternaam trouwt, maar dat 
gebeurt niet. Zij trouwt als Johanna van der Wallen te Uden 
4 maart 1810 Lambertus Agenent, overleden Dinther 20 
december 1857.

Mechtildis Kerkhof trouwt (2) Uden 3 februari 1786 als Mechtil-
dis weduwe van Johannes Adriani, met Antonius Johannes van 
’t Zandt. Antonius is waarschijnlijk op 27 mei 1758 te Uden ge-
doopt als zoon van Johannes Peters en Maria Tonissen, doop-
getuige is Petrus van ’t Sandt. Antonius heette in zijn doopin-
schrijving nog geen van ’t Zandt. Frappant is wel dat er een 
doopgetuige Petrus van ’t Sandt optreedt, mogelijk opa of oom 
van Antonius. Hij is overleden Uden 10 juni 1821 als Antonius van 

Zandvoort en volgens zijn overlijdensakte een zoon van Joan-
nes en Maria Tonis. 
Uit dit huwelijk, allen gedoopt Uden:
5.  Henricus, gedoopt 29 april 1787 als zoon van Antonius Jo-

hannes van ’t Zandt en Mechtildis Johannes Kerkhof.
6.  Joanna Maria, gedoopt 5 augustus 1788 als dochter van 

Antonius Johannes van ’t Sandt en Mechtildis Johannes 
Kerkhof.

7.  Joannes, gedoopt 10 januari 1791 als zoon van Antonius Jo-
hannes van ’t Zandt en Mechtildis Johannes Kerkhof, over-
leden als Johannes van Zandvoort te Nistelrode 8 januari 
1866, trouwt Uden 28 april 1814 als Jean van ’t Zandt met 
Gertrude Scheepers, overleden aldaar 19 februari 1866.

 De achternaam Van ’t Zandt verdwijnt bij de geboorte van 
hun kinderen: dan luidt de achternaam Van Santvoort, Van 
Zantvoort of Van Zantvoord!

8.  Joanna, gedoopt 22 juli 1794 als dochter van Antonius van 
’t Sant en Mechelina Johannes Kerkhof (er stond eerst van 
Santvoort, maar dat is doorgehaald), getuige: Elisabeth 
Johannes van der Walle (= Bertha, halfzus van de dopeling 
Joanna). Dit is de oudst bekende vermelding van de ach-
ternaam Van der Walle. Johanna is overleden Nistelrode 
29 april 1838, als Johanna van Santvoort, echtgenote van 
Cornelis van den Akker.

 Johanna trouwt (1) Uden 23 oktober 1819 als Johanna van 
Santvoort met Henricus van der Velden, overleden Uden 19 
april 1822.

 Joanna trouwt (2) Uden 21 juni 1828 Cornelis Huibers. 
Merkwaardig is dat zij nu Johanna van ’t Sant heet. Zij 
overlegt bij dit huwelijk overlijdensakten van haar ouders, 
waaruit toch blijkt dat de achternaam Van Zandvoort is. 

2. Doopinschrijving van Bertha Adriaans

3. Trouwinschrijving van Anthonius van Dijk en Elisabeth van der Wal
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Daar wordt met geen woord over gerept. Cornelis van den 
Akker overlijdt te Nistelrode op 21 september 1848.

Rudolphus Adriaans

Waren er al rariteiten bij het gezin van Johannes Adriaans, deze 
bereiken een hoogtepunt in het gezin van zijn broer Rudolphus. 
Extra complicatie is dat in het gezin van Rudolphus twee zoons 
Johannes en twee zoons Henricus volwassen zijn geworden en 
dat is vragen om moeilijkheden, zoals we zullen zien.

Rudolphus Adriaans ex-Nistelroij, begraven Uden 15 oktober 
1794, trouwt Uden 27 juli 1773 Wilhelmina Johannes Kerkhof, 
begraven Uden 19 maart 1806. Aanvankelijk stond bij haar be-
graafinschrijving vermeld: Wilhelmina, weduwe van Rudolphus 
van de Wal maar dat is in 1821 door een vonnis van de recht-
bank in Nijmegen gewijzigd in: Wilhelmina Johannes Kerkhoff, 
weduwe van Rudolphus Adriaans. De reden blijkt zo meteen.
Uit dit huwelijk:
1.  Anna Maria, gedoopt Vorstenbosch 25 augustus 1774 als 

dochter van Rudolphus Ariens en Wilhelma Hendriks, over-
leden als Anna Maria van der Walle te Uden 9 november 
1821, trouwt als Anna Maria Ariens te Uden 23 januari 1819 
Joannes Nelissen, overleden Uden 7 februari 1831 als we-
duwnaar van Anna Maria Adriaans.

 Opmerkelijk is dat haar moeder in het extract van de be-
graafinschrijving Wilhelmina weduwe van Rudolphus Adri-
aans wordt genoemd, dat is niet juist, zoals vermeld: er 
stond (althans in 1819) oorspronkelijk Wilhelmina weduwe 
van Rudolphus van der Wal. Men heeft om lastige vragen te 
voorkomen, van der Wal gewijzigd in Adriaans.

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
2.  Joanna, gedoopt Nistelrode 7 september 1775 als dochter 

van Rudolphus Adriaans en Wilhelmina Jansen.
3.  Josepha, gedoopt Uden 17 juni 1777 als dochter van Rudol-

phus Adriaans en Wilhelmina Johannes Kerkhof. Zij overlijdt 

ongehuwd als Francina van der Wallen te Uden 8 april 1856.
4.  Johannes, gedoopt Uden 30 april 1779 als zoon van Rudol-

phus Adriaans en Wilhelmina Johannes Kerkhof, overleden 
Uden 14 december 1856 als Johannes van der Walle, trouwt 
Uden 26 september 1813 als Jean Adriaans met Wilhelmij-
na Scheepers, overleden Uden 6 juni 1867.

 In de trouwakte wordt vermeld, dat zijn moeder is begra-
ven als Willemina Kerkhof bijgenaamd van de Wal. Dat 
klopt niet met het begraafboek. De kinderen uit dit huwe-
lijk geboren heten Van der Walle. 

5.  Henricus, gedoopt Uden 15 januari 1781 als zoon van Ru-
dolphus Adriaans en Wilhelmina Johannes Kerkhof.

 Deze Henricus is getrouwd, zie bij Henricus, gedoopt 29 
september 1782.

6.  Henricus, gedoopt Uden 29 september 1782 als zoon van 
Rudolphus Adriaans en Wilhelmina Johannes Kerkhof. 
Deze Henricus is op papier twee keer getrouwd en ook 
twee keer overleden. Een van de twee moet identiek zijn 
met de onder 5 genoemde Henricus, wie nu wie is, valt niet 
meer te achterhalen.

Henricus I, gedoopt Uden 29 september 1782, overleden Veg-
hel 8 december 1848 als Hendricus Adriaans. trouwt Veghel 
7 november 1817 als Henricus Adriaans met Maria Snelders 
overleden Veghel 4 juni 1844.
De kinderen uit dit huwelijk hebben als achternaam Adriaans. 
Bij deze tak van de familie is de achternaam Van der Walle(n) 
nooit gebruikt.
Henricus II, ook gedoopt Uden 29 september 1782, overleden 
’s-Hertogenbosch 8 januari 1867 als Hendricus van der Walle, 
trouwt als Hendrikus Adriaans te Rosmalen 25 mei 1822 Adriana 
Rooijakkers, overleden ’s-Hertogenbosch 15 september 1854 als 
echtgenote van Hendricus van der Walle.
De kinderen uit dit huwelijk heten van der Walle.
7.  Justinus, gedoopt Uden 2 september 1785 als zoon van Ru-

dolphus Adriaans van Nisselroij en Wilhelmina Johannes 
Kerkhof, overleden Uden 9 september 1862 als Justinus 
van der Wallen, trouwt als Justinus van Nisselroij te Uden 
16 mei 1815 Joanna Maria van den Bogaert, overleden Uden 
5 februari 1850 als echtgenote van Justinus van der Wallen.

 De kinderen uit dit huwelijk heten Van Nistelrode. Bijzon-
der is dat het jongste kind Geertruda bij haar geboorte te 
Uden op 13 september 1833 Van Nistelrode heet en bij haar 
overlijden eveneens te Uden op 3 december 1865 Geertru-
da van der Wallen.

8.  Lambertus, gedoopt Uden 5 december 1786 als zoon van 
Rudolphus Adriaans van Nisselroij en Wilhelmina Johannes 
Kerkhof, overleden Nistelrode 11 januari 1855 als Lamber-
tus Verwallen.

 Lambertus trouwt (1) Nistelrode 4 juni 1825 Johanna Emits, 
overleden Nistelrode 28 augustus 1836 als echtgenote van 
Lambert Verwallen.

 Je zou verwachten dat Lambertus trouwt als Lambertus 
van Nisselroij, dat is echter niet het geval, hij trouwt (zelfs 
twee keer) als Lambertus Adriaans. Niet duidelijk wordt, 
waarom de achternaam Van Nisselroij niet gebruikt is, bij 

4a. De oorspronkelijke begraafinschrijving van Wilhelmina weduwe van 
Rudolphus van de Wal

4b. De gecorrigeerde begraafinschrijving van Wilhelmina Johannes Kerk-
hoff weduwe van Rudolphus Adriaans
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5a. Huwelijksakte van Justinus van Nisselroij en Joanna Maria van den Bogaert
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zijn broer Justinus gebeurde dat wél. In het certificaat van 
de Nationale Militie, dat hij overlegt bij dit huwelijk , wordt 
hij Lambert van der Wallen genoemd.

 Lambertus trouwt (2) ook als Lambertus Adriaans te Nistel-
rode 20 december 1838 Bernarda van Esch, overleden Nistel-
rode 23 februari 1864 als weduwe van Lambertus Verwallen.

 Beide huwelijken zijn kinderloos gebleven.
9.  Joannes, gedoopt Uden 15 maart 1790 als zoon van Rudol-

phus Adriaans en Wilhelmina Johannes Kerkhof, overleden 
Uden 5 oktober 1859 als Jan van der Wallen, echtgenoot 
van Theodora Nelissen.

 Joannes heeft in 1821 trouwplannen, maar er zijn proble-
men met de begraafinschrijving van zijn moeder. Er zijn 
twee problemen: de achternaam van zijn moeder wordt 
niet vermeld en de achternaam van zijn vader wordt ten on-

rechte vermeld als Van der Wal, terwijl dat Adriaans moet 
zijn. Er wordt op 8 oktober 1821 een familieraad gehouden 
om deze fouten recht te zetten. Van vaderszijde worden er 
drie kennissen uitgenodigd, omdat Joannes geen bloed- of 
aanverwanten heeft kunnen vinden. Van moederszijde ver-
schijnen er twee kennissen én neef Arien van der Wal. Zij 
bevestigen de fouten in de begraafinschrijving1.

 De ratificatie van de wijziging heeft op 24 november 1821 
plaatsgehad voor de rechtbank van Eerste Aanleg te Nij-
megen (zie begraafinschrijving van moeder, afbeelding 
4a): sindsdien wordt in het begraafboek vermeld: Wilhel-
mina Johannes Kerkhoff, weduwe van Rudolphus Adriaans. 
Nu kan Johannes met een gerust hart trouwen.

 Hij trouwt als Johannes Adriaans te Uden 1 december 1821 
Dorothea Peter Johannes Cornelissen, overleden Uden 15 

5b. Vervolg huwelijksakte van Justinus van Nisselroij en Joanna Maria van den Bogaert
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april 1874 als Dorothea Cornelissen, weduwe van Jan van 
der Wallen.

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

Alle kinderen van Johannes en Rudolphus Adriaans, die in 1830 
nog in leven waren, worden in dat jaar genoemd als erfgena-
men van hun oom en tante Johannes Johannes Kerkhof en Ma-
ria Dielissen, die korte tijd na elkaar kinderloos overleden. Hun 

6. Geboorteakte van Geertruda 
van Nistelrode

7. Overlijdensakte van Geertruda 
van der Wallen

tante Maria Dielissen is overleden Uden 11 september 1830 en 
hun oom Johannes Kerkhof Uden 19 september 1830.

Als hun erfgenamen worden o.a. genoemd2:
1.  De kinderen van Mechelina Kerkhof, zus van de erflater, uit 

haar twee huwelijken:
a.  Elisabeth van der Walle, gehuwd met Antonius van Dijk, 

wonende Uden.
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Vragen? 
Onderneem actie en doe je mond open!
In de onlangs door de NGV gehouden enquête was de moge-
lijkheid opgenomen om nog iets op te merken. Veel leden heb-
ben daarvan gebruik gemaakt.
Dank daarvoor. En u heeft het ons als hoofdbestuur niet ge-
makkelijker gemaakt: wat de één goed vindt, vindt de ander 
verkeerd en waar we volgens de één mee moeten stoppen 
vind een ander dat we daarmee juist op de goede weg zijn. 
We worden straks dus gebeten door de kat, dan wel door de 
hond. Voor het HB is dit een extra aansporing om besluiten 
goed te overwegen.
Ook lees ik, dat u niet altijd de weg kent naar alle mogelijk-
heden van onze vereniging. Bent u zelf niet in staat een ar-
chief te bezoeken, dan kunt u medeleden vragen dat voor u 
te doen via de rubriek ‘Leden helpen leden’ op de website. 
Op het ‘Prikbord’ kunt u van de kennis en ervaring van uw 
medeleden profiteren. Als u er moeite mee heeft, om dat 
voor elkaar te krijgen, moet er toch iemand zijn, die u daar-
bij wilt helpen? Maar dan moet u wel zelf uw mond open 
doen en het vragen. En dwaal (en verdwaal) dan ook eens 
rond op ‘webdigitaal’: met de onvolprezen tips van Antonia 
Veldhuis, een bron van inspiratie.

Vragen over hoe iets zit bij de NGV kunt u verder kwijt via 
een mail naar info@ngv.nl. Die mails worden door (een me-
dewerk(st)er van) de directeur van het Verenigingscentrum 
doorgestuurd naar de juiste persoon: u krijgt dan op korte 
termijn, maar niet onmiddellijk, een antwoord op uw vraag 
of u wordt verder de juiste richting op gestuurd. Want ook 
wij hebben niet overal een antwoord op.
De afdelingen zijn bij uitstek de plek voor uw vragen. Daar 
komt ervaring en kennis bij elkaar. Leden kunnen elkaar 
helpen, met vervoer, met vragen, met hulp bij allerlei zaken. 
Wat de één niet kan of weet, kan een ander weer wel. Voor 
en na een lezing en tijdens de pauze is er vaak genoeg tijd 
om vragen te stellen, om hulp te vragen en afspraken te 
maken. Als u daar gepast en met mate gebruik van maakt, 
en desnoods een keer ongepast en onmatig, zult u zeker ge-
holpen worden. En anderzijds kunt u wellicht ook een ander 
helpen: dan snijdt het mes aan twee kanten. Maar dan moet 
u dus wel uw mond open doen! 

Toon van Gestel, voorzitter.

b.  Adrianus van der Walle, wonende Uden.
c.  Joanna van der Walle, gehuwd met Lambertus Agen-

ent, wonende Nistelrode.
d.  Joannes van ’t Zand, wonende Nistelrode.
e.  Joanna van ’t Zand, gehuwd met Cornelis van den Ak-

ker, wonende Nistelrode.
2.  De kinderen van Wilhelmina Kerkhof, zus van de erflater:

a.  Joannes van der Walle, wonende Uden.
b.  Lambertus van der Walle, wonende Nistelrode.
c.  Jan van der Walle, wonende Uden.
d.  Joost van der Walle, wonende Uden.
e.  Henricus van der Walle, wonende ’s-Hertogenbosch.
f.  Driek van der Walle, wonende Veghel.
g.  Josijna van der Walle, wonende Uden.

De namen stemmen niet altijd overeen met die, gebruikt in de 
burgerlijke stand.  <<

Noten
1. Brabants Historisch Informatie Centrum ’s-Hertogenbosch (BHIC), toegang 

21: Nieuw-Rechterlijke Archieven 1811-1838, inventarisnummer 1417, akte 97, 8 
oktober 1821.

2. BHIC, Memories van Successie kantoor Grave, inventarisnummer 18, memories 
42 en 117.

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.

Mededelingen
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Portret

Hendrikus van den Eijnden 
en Johanna Theodora Arnolda Huininck

Hoe mijn overgrootvader het onvolledige gezin verder gerund 
heeft, heb ik niet kunnen achterhalen. Hendrikus heeft gedu-
rende zijn leven in veel plaatsen gewoond, en ook gewerkt. Be-
gon zijn leven in Den Dungen, het eindigde uiteindelijk in Heer-
len, alwaar hij opgenomen was in het gasthuis van de Broeders 
van de H. Joseph.

Een gedenkwaardige grootvader 

Op 22 mei 1858, opa was toen vijf jaar, verhuisde mijn over-
grootvader (Pierre) met zijn drie kinderen naar Den Bosch. 
In 1860 stond hij met de oudste twee kinderen ingeschreven 
in het bevolkingsregister van Schijndel. Waarschijnlijk was 

Hendrik toen al opgenomen in het gezin van zijn tante Clasina 
Endevoets, die getrouwd was met Willem Vendicianus Vielen 
(kleermaker te Veghel. Ik trof Hendrikus daar namelijk aan (op 
nummer 82 K) in het bevolkingsregister van 1862. Op 21 april 
1870 werd hij als inwoner ingeschreven in Veghel, op 11 juli 1870 
van dat jaar werd hij daar uitgeschreven met als bestemming 
Den Bosch. Op 18 oktober 1870 vertrok hij vanuit Den Bosch 
weer naar naar Veghel, welke laatste plaats hij als klerk inruil-
de voor Velp (Noord-Brabant) op 19 april 1877. Ook daar is hij 
maar kort gebleven: op 15 juli 1879 verhuisde hij naar Groenlo, 
alwaar hij daags daarna de betrekking van gemeentesecreta-
ris aanvaardde. De burgemeester van Veghel heeft indertijd 
een aanbevelingsbrief aan de toenmalige burgemeester van 

Op 28 januari 1853 werd te Den Dungen mijn grootvader van moeders kant geboren: Hendrikus van den 
Eijnden. Zijn moeder heeft hij nauwelijks gekend doordat zij overleed op 25 oktober 1855. Opa was toen pas 
twee jaar en negen maanden oud. Zijn vader, timmerman van beroep, bleef achter met drie kinderen: een 
dochter (Cornelia) van ruim acht jaar, een zoon (Lambertus) van vier en de peuter Hendrikus. 
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Groenlo geschreven. Mogelijk is ook de burgervader van Velp 
als referentie opgevoerd, daar heb ik tot heden geen bewijzen 
van. In ieder geval werd geschreven dat Hendrikus hooglijk ge-
waardeerd werd in zijn ambt.
In Groenlo leerde hij zijn vrouw kennen: Johanna Theodora 
Arnolda Huininck (mijn grootmoeder), dochter van een zelf-
standige timmerman. Doordat de bruid minderjarig was, pas 
18, en haar ouders reeds overleden waren, moest door voogd 
en toeziend voogd toestemming gegeven worden voor dit hu-
welijk. De voogd was haar oom Johannes Arnoldus Bernardus 
Huininck, broer van haar vader, toeziend voogd Bernardus ter 
Stege, achter-achterneef van haar moederskant. Daags na het 
burgerlijk huwelijk vond het kerkelijk huwelijk (rooms-katho-
liek) plaats, ook te Groenlo.
Hendrikus voldeed als gemeentesecretaris zó goed, dat hij in 
de gemeenteraadsvergadering van 23 maart 1882 benoemd 
werd tot Lid der Plaatselijke Commissie van toezicht op het 
Lager Onderwijs. In de vergadering van 5 augustus 1908 werd 
hij als zodanig herkozen. Hij behoorde natuurlijk tot de nota-
belen van de stad.

In ‘Het nieuws van de dag: kleine courant’ van 3 augustus 1887 
werd melding gemaakt van de benoeming tot ‘Ontvanger der 
Gemeente Groenlo’, na eerst vanaf juni in dat jaar waarnemend 
gemeente-ontvanger te zijn geweest. Op een oude foto van 
het woonhuis van het gezin Van den Eijnden-Huininck aan de 
Noteboomstraat A 88 vallen nog op een bordje aan de voorzij-
de te ontwaren de woorden ‘gemeentesecretaris’ en ‘gemeen-
teontvanger’. In de dageditie van de ‘Graafschap-bode’ van 13 
september 1890 werd hij vermeld als vertegenwoordiger te 
Groenlo van Assurantie-Maatschappij tegen Brandschade ‘De 
Nederlanden’ van 1845, vestiging Zutphen. Het moet in deze 
jaren geweest zijn dat hij jaarlijks tijdens de bokbierperiode 14 
dagen van huis was en ‘onderdook’. 
Volgens zijn jongste dochter, mijn moeder, placht hij op de 
klompen naar de kerk te gaan, welke hij aan de ingang uitdeed, 
en op zijn sokken verder liep om de stilte in de kerk niet te ver-
storen. Hendrikus was geen gemakkelijke man voor zijn vrouw 
en kinderen. Stonden de laatsten na de eerste roep niet me-
teen op uit bed, dan wist hij het kroost wel tot gehoorzamen te 
dwingen: hij kieperde een emmer water leeg over de luilak; mijn 
grootmoeder was goed genoeg om de rommel op te ruimen.
Hendrikus en zijn echtgenote waren streng in de katholieke 
leer. Hun zoon Harry, geboren in 1894, had in zijn jonge jaren 
als kelner in Deventer kennis aan een NH meisje, Dien Hogen-
kamp. Een huwelijk zou, gezien haar religie, uitgesloten zijn. 
Het stel heeft negen jaar verkering gehad. Uiteindelijk heeft Har-
ry de knoop doorgehakt, en is met zijn Dien in het huwelijk getre-
den, dat overigens kinderloos bleef. De ouders van de bruidegom 
konden dit niet verkroppen: ze verschenen niet op het huwelijk. 

Verderop in dit verhaal een brief van Hendrikus en zijn echtge-
note waarin zij Gods zegen over het bruidspaar afsmeken, en 
hun een gelukkige toekomst wensen. Ook mijn moeder heeft 
onder het katholieke regime geleden. Niet alleen later toen 

elk jaar de pastoor op de mat stond om nog een zieltje voor 
het geloof te bestellen. In haar jonge jaren had mijn moeder, 
ook Dien geheten, kennis aan een zekere Wim Draafsel, ook 
Nederlands Hervormd. Ook tegen deze verhouding verzetten 
mijn grootouders zich. Het mocht niet baten. Dien trok toch 
naar haar vriend. Om aan de verhouding een eind te maken, 
verzonnen mijn grootouders een list. Hun oudste zoon, zestien 
jaar ouder dan mijn moeder, was reeds gehuwd en woonach-
tig in Amersfoort, alwaar hij verificateur bij de gemeente was. 
Dieneman, zoals mijn grootvader mijn moeder noemde, moest 
in de kost bij haar oudste broer Pieter. Zij is toen haar grote 
liefde Wim uit het oog verloren. In haar dagboeken (1920-1922) 
beschrijft ze uitvoerig wat ze voor haar vriend voelde, hoe 
intens verliefd zij op hem was. Later, toen Dien Hogenkamp 
overleden was (1996), trof ik bij haar povere nalatenschap een 
foto uit Nederlands-Indië aan waarop Wim Draafsel staat, ge-
zeten op een stoel op een veranda, met naast hem een tafeltje 
waarop het portret van zijn geliefde Dien, mijn moeder.
In 1918 werd opa gepensioneerd als gemeentesecretaris. Toen 
begon een tijd die voor hem en zijn echtgenote onrustig moet 
zijn geweest. Zij trokken van de ene plaats naar de andere. 
Het begon al op 15 november 1919 toen zij vanuit Groenlo naar 
Gen dringen verhuisden. In deze laatste plaats werd grootva-
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der met ingang van 1 januari 1920 tot (waarnemend) gemeen-
te-ontvanger benoemd. Op 9 mei 1921 vertrok het paar vanuit 
Gendringen naar Doetinchem. De volgende woonplaats was 
Sittard, dit met ingang van 25 juni 1924. Hier woonden Opa, 
Opoe en mijn moeder op het Julianplein nr. 14. Op 24 augustus 
van dat jaar verhuisde Hendrikus alleen naar Heerlen, op 17 de-
cember van dat jaar gevolgd door zijn echtgenote. Later, na het 
huwelijk van mijn ouders in 1930, woonden mijn grootouders 
bij mijn ouders in op de Vlotstraat 23. Op 10 maart 1935 werd 
in het gezin van mijn ouders het vierde kind, de eerste dochter, 
geboren. Kennelijk werd het huis te klein voor acht personen. 
Op 2 september van dat jaar verlieten zij Heerlen, en ruilden 
deze plaats in voor Gorssel. Circa anderhalf jaar vóór ik gebo-
ren werd, op 16 december 1935 overleed mijn grootmoeder te 
Eefde. Ik heb haar dus nooit gekend. Opa verhuisde op 13 juli 
1936 naar Zutphen. De laatste woonplaats was weer Heerlen.
Volgens één van mijn nichten, geboren in 1912, jongste doch-
ter van mijn oom Piet, waren die verhuizingen allemaal om zo 
dicht mogelijk bij of ten huize van hun kinderen te wonen. In ie-
der geval heeft mijn moeder als laatste voor Opa gezorgd. Hij 
overleed op 28 april 1943 te Heerlen, wonende ‘in de Kneipp’, 
90 jaar en 90 dagen oud. Het adres van het gasthuis was Gast-
huisstraat nummer 6. 
Éénmaal, als klein manneke, heb ik hem, aan de hand van mijn 
moeder, aldaar bezocht. Het was voor mij een vreemde ervaring: 
een kalende, oude man met een geweldige snor, zittend in een 
hoge fauteuil, zuigend aan een lange pijp die op de grond stond, 
wolken rook de kamer in blazende. Was dát nou mijn opa?

Stamreeks Van den Eijnden

I
Hendrikus van den Eijnden, geboren Den Dungen 28 januari 
1853, o.a. gemeentesecretaris te Groenlo 1879-1918, overl. 
Heerlen 28 april 1943, trouwt Groenlo 26 oktober Johanna 
Theodora Arnolda Huininck, geboren Groenlo 2 april 1863, 
overleden Eefde 16 december 1935, dochter van Joannes Ar-
noldus Huininck (timmerman en winkelier) en Arnolda Baren-
dina ter Stege.
Uit dit huwelijk drie zonen en drie dochters, onder wie Dien.

II 
Petrus (Pierre) van den Eijnden, geboren Erp 8 augustus 1813, 
timmerman, overleden Schijndel 4 november 1878, trouwt Den 
Dungen 26 januari 1845 Maria Catharina Endevoets, geboren 
Esch 16 december 1813, overleden Den Dungen 25 oktober 
1855, dochter van Hendricus Franciscus Enttenfues (dagloner, 
hovenier, arbeider) en Cornelia Piet de Bresser (arbeidster).
Uit dit huwelijk zijn twee zoons en één dochter bekend, onder 
wie nr. I.

III 
Lambertus van den Eijnden (alias Van der Asdonck), gedoopt 
Erp (r.-k.) 28 augustus 1774 (get. Maria Mathiae van der As donck 
en Elisabetha Henrici Sleuwens), timmerman, overleden Erp 

25 augustus 1839 otrouwt/trouwt (1) Erp (schepenbank en 
r.-k.) 3/18 februari 1798 (get. Anna Joes Hanegraef en Wilhel-
ma Stockermans) Antonetta Joannis van Duinhoven, gedoopt 
Erp (r.-k.) 8 november 1776 (get. Ida Luca Verbakel en Helena 
Hendrick Smits), overleden Erp 13 december 1813, dochter 
van Joannes Lambertus van Duinhoven en Helena Wilhelmi 
Winters; trouwt (2) Erp 3 december 1814 Johanna Maria van 
Deursen, gedoopt Erp (r.-k.) 13 april 1784 (get. Joanna Godefri-
dus van de Laer), dienstmeid, overleden Erp 20 augustus 1851, 
dochter van Joseph Jean van Deursen en Petronella Pierre van 
der Heijden.
(Zij was eerder getrouwd: Erp 7 juli 1811 Jean van Mierlo, cul-
tivateur, geboren Boekel op 26 juli 1792, overleden voor 3 de-
cember 1814, zoon van Pierre van Mierlo en Jeanne Tonis.)
Uit het eerste huwelijk zijn vier zonen en twee dochters be-
kend, onder wie nr. II.

IV
Godefridus Mathias van den Eijnden (alias Van der Asdonck), 
geboren/gedoopt Erp (r.-k.) 7/7 januari 1753, (get. Lucia Arnol-
dus van den Eijnden), timmerman te Erp, overleden Erp 19 janu-
ari 1814, otrouwt/trouwt Erp (schepenbank en r.-k.) 4/19 janu-
ari 1772 (get. Leonardus de Louw en Paulina van Weert) Maria 
Anna Petrus Nagtegael, geboren/gedoopt Erp (r.-k.) 1/1 de-
cember 1746 (get. Joanna Joannis van Roosmalen en Francisca 
Nagtegaels ex Den Bosch), boerin en cultivateur, overleden 
Erp 19 september 1821, dr. van Petrus Franciscus Nagtegael en 
Joanna Maria Petrus Janssen van Dal.
Uit dit huwelijk zijn vier zonen en vijf dochters bekend, onder 
wie nr. III.

V 
Mathijs Arnoldus van Baeckel (alias Van den Eijnde), gedoopt 
Erp (r.-k.) 29 januari 1728 (get. Anna Jois van der Aa), overle-
den/begraven Erp 1/2 november 1779, trouwt Gemert (r.-k.) 3 
februari 1750 (get. Joannes van Puiffelinck en Godefridus van 
Puiffelinck) Elisabeth Cisse van Gerwen, gedoopt Bakel (r.-k.) 9 
februari 1728 (get. Elisabeth Joannes Francis van Houdt, Maria 
van Houdt en Thomas Joannes Gerits), overleden Erp 15 maart 
1773, dochter van Franciscus Joannes Gerrits en Maria Frans-
sen van Houdt.
Uit dit huwelijk zijn vier zonen en vier dochters bekend, onder 
wie nr. IV.

VI 
Arnoldus Peters van Baeckel (alias Van den Enden), trouwt 
Boekel (r.-k.) 24 september 1720 Anna Goorts Cosack, gedoopt 
Boekel (r.-k.) 11 december 1694 (get. Joannes Arnoldus ex Ge-
stel en Anna filia Jacobus Cosack), overleden/begraven Erp 
12/13 mei 1771, dr. van Godefridus Jacobus Cosack en Theodora 
Arnoldus N.N..
Uit dit huwelijk zijn twee zonen en drie dochters bekend, onder 
wie nr. V. 

B.A.Th. Close †
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BRAM VERMAAT

De ene IJ is de andere Y niet

Onlangs werd in dit blad een artikel gepubliceerd van Hans Meijeraan waarin kort 
het gebruik van de ‘ij’ en ‘y’ ter sprake kwam.1 In een voetnoot werd onder meer het 
Genootschap Onze Taal aangehaald. Verdieping in deze kwestie is voor de lezer van 
dit blad, denk ik, interessant en ook behulpzaam.

Links: Nieuw Prent ABC boekje: ten einde den lieven kleinen het aanleeren der letters gemakkelijk te maken, door 
J.F.L. Müller. uitgever: Leiden: D. Noothoven van Goor [1869].
Rechts: Van Alphen’s ABC Boekje, uitgever: Utrecht: J.G. van Terveen & Zoon Lithogr. van Emrik & Binger [1872]
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Enige duidelijkheid over de herkomst van de ‘ij’ hebben we 
dankzij Siegenbeek2. Hij was de taalkundige die in 1804 de eer-
ste officiële Nederlandse regeling voor spelling opstelde. Hij 
schrijft dat de ‘ij’ in feite een verlengde ‘i’ is - zoals ook wordt 
aangehaald in de genoemde voetnoot - en vroeger als ‘ii’ of ‘ıı’ 
werd geschreven. Deze verlengde ‘i’ werd gebruikt bij gesloten 
lettergrepen, zoals we dat nu ook kennen: we schrijven ‘ik loop’ 
en niet ‘ik lop’. Op dezelfde manier schreef men vroeger ‘ik bliif’ 
of ‘ik blijf’.3 Men sprak dit aanvankelijk uit als ‘ik blief’.4 De reden 
waarom we tegenwoordig ‘bleiven’ zeggen is omdat de klank 
de ‘ij’ niet langer een verlengde ‘i’ is zoals voeger, maar onder 
invloed van Hollands dialect is veranderd in een ‘ei’-klank5. Van-
daar ook dat in sommige gebieden in Nederland het gebruik 
van de ‘ij’ dan wel ‘ei’ gemakkelijker is, omdat het nog te horen 
is. Het Hollandse dialect heeft daar niet de overhand gekregen.

De ‘y’ schrijft Siegenbeek toe aan buitenlandse invloeden, die 
al vanaf de dertiende eeuw (!) de oorspronkelijke ‘i’ beginnen te 
vervangen. Eerst bij de gewone korte ‘i’ en vervolgens bij twee-
klanken zoals ‘ui’. ‘Gerrit’ werd ‘Gerryt’ en ‘Geertrui’ werd ‘Geer-
truy’. De ‘y’ is hier dus geen vervanging van de ‘ei’ of ‘ie’-klank 
maar van de korte ‘i’. Pas veel later, ergens vanaf de zeventiende 
eeuw, begint de ‘y’ opeens ook de ‘ij’ - ondertussen een ‘ei’-klank 
- te vervangen. Hierdoor ontstaat bijvoorbeeld ‘wyf’ in plaats 
van ‘wijf’. Siegenbeek verbant in zijn officiële spelling de ‘y’ uit 
alle inheemse woorden en vervangt deze door de oorspronke-
lijke ‘i’ dan wel door de toen al van klank verschoten ‘ij’.

Siegenbeek besloot echter ook tot het- hypercorrecte- ge-
bruik van de ‘ij’ daar waar een ‘y’ werd gebruikt ter vervanging 
van de ‘i’-klank. Een duidelijk voorbeeld is de naam Meijeraan. 
Immers de ‘ij’ heeft in de theorie van Siegenbeek zelf van 
oorsprong niet de functie gehad als ‘i’ op het eind van combi-
natieklanken! Het door elkaar gebruiken van de ‘ij’ en ‘y’ is een 
vreemde zeventiende-eeuwse gewoonte. Siegenbeek is echter 
niet alleen de ‘y’ gaan vervangen bij de ‘ei’ en ‘ie’-klank, maar ook 
daar waar oorspronkelijk (voor de dertiende eeuw) een ‘i’ had 
gestaan! Meieraan of - in mindere mate - Mijeraan is veel logi-
scher. Waarschijnlijk heeft Siegenbeek de algemeen gebruikte 
spelling niet te veel willen veranderen en heeft hij deze incon-
sequentie vanuit de gedachte van eenparigheid voor lief ge-
nomen. In de latere officiële spelling van De Vries & Te Winkel 
(1883) wordt dit alsnog gecorrigeerd.6

Voor de invoering van de burgerlijke stand zien we een grote 
verscheidenheid in schrijfwijzen. Schrijfwijzen veranderden 
nog al eens onder invloed van de mode, de locatie en - met 
name in de chaotische zeventiende en achttiende eeuw - de 
voorkeur van de schrijver. Hoe moeilijk dit kan zijn laat de naam 
Boudewijn zien. Een verkorte vorm hiervan is Boudijn, of toch 
Boudyn? In het eerste geval zouden we het uitspreken als 
‘Boudein’ en in het tweede geval met Franse tongval als Boudin. 
Tsja, als we een Franse of chique herkomst vermoeden is het 
laatste waarschijnlijk het beste. Anders lijkt het eerste geval 
het meest logisch. Over het algemeen voldoen de Nederlandse 

namen in de burgerlijke stand aan de spelling Siegenbeek, om-
dat die toen al was ingevoerd. Dit is dus inclusief zijn hypercor-
recte ‘ij’ die De Vries & Te Winkel later zouden corrigeren. Dat 
lang niet alle ambtenaren zich aan de officiële spelling van Sie-
genbeek hielden, heeft Meijeraan mooi laten zien. Overigens, 
in de Zuidelijke Nederlanden werd de burgerlijke stand door 
de Fransen al vóór de spelling Siegenbeek ingevoerd. Daarom 
hebben veel Vlaamse namen ook een wat archaïsche spelling.

Tot slot het advies op de website van het Genootschap Onze 
Taal7 dat ook Meijeraan aanhaalt: ‘Vooral in de genealogie is het 
dan niet handig [om bij alfabetisering] een onderscheid te ma-
ken: het is goed mogelijk dat Huybrechts en Huijbrechts familie 
van elkaar zijn.’ Dit advies (telefoonboeklogica8) verdient een 
kanttekening, immers Huibrechts zou ook familie kunnen zijn. 
Als we deze logica zouden doortrekken, zou je fonetisch moe-
ten gaan alfabetiseren. Deels gebeurt dit al met onder meer de 
‘s’ versus ‘z’. Hoe ver wil je hierin gaan? Het alfabetiseren van 
Fye is dan logischer bij Filip dan bij Fijke. Echter: IJsbrand - een 
voorbeeld dat ook het Genootschap aanhaalt - werd eeuwen 
geleden vaak geschreven als Isebrant, maar we spreken het nu 
uit als ‘Eisbrand’. Waar alfabetiseren we nu op? Met fonetisch 
alfabetiseren kom je van de regen in de drup. Kortom, een echte 
oplossing is er niet. Realiseer je dus hoe spelling heeft gewerkt 
zowel bij zoektochten als in publicaties.  <<

Noten
1. Hans Meijeraan, De ene akte is de andere niet (2), in Gens Nostra, juli 2014, 

pagina 237.
2. Matthys Siegenbeek, Verhandeling over de Nederduitsche spelling, ter bevor-

dering van eenparigheid in dezelve (1804).
3. Bij open lettergrepen werd zowel ‘bliven’ als ‘blijven’ gebruikt.
4. Om de kwestie niet nodeloos ingewikkeld te maken behandel ik hier het 

verschil tussen een verlengde ‘i’ en de tweeklank ‘ie’ niet.
5. Denk maar aan Jan Klaassen en Katrijn, of is het toch Katrien?
6. Zie Lammert Allard te Winkel, De grondbeginselen der Nederlandsche spelling, 

regeling der spelling voor het Woordenboek der Nederlandsche taal (1865), 
pagina 54. Willem Bilderdijk - die bekend staat om zijn eigen spelling - krijgt 
hiermee op het punt van de vreemde ‘ij’ gelijk. Zie ook hoofdstuk ‘Vluchtige 
aanmerkingen over de letter Y’ in Willem Bilderdijk, Nieuwe taal- en dichtkundi-
ge verscheidenheden, vol. 4 (1823).

7. Zie: https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/ij-plaats-in-alfabet.
8. Officieel wordt de ‘ij’ gealfabetiseerd op de ‘i’, maar in telefoonboeken op de ‘y’.

Uit een kaftloos katern uit de eerste helft van de negentiende eeuw, dat 
zich bevindt in het familiearchief Van Iddekinge. Bron: https://groninga-
nus.wordpress.com/2015/03/25/appel-bril-citroen-een-abc-van-voor-
het-leesplankje.
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WIL LASES

Twee maal Cecilia Hermans, wie is wie?

Bij het reconstrueren van gezinnen in Hulsterambacht voor de burgerlijke stand 
in 1796 kwam ik aan het einde van de achttiende eeuw twee gezinnen tegen met 
als moeder Cecilia Hermans (bijlage 2). Tevens bleek mij, dat er twee gezinnen 
Hermans waren met een dochter Cecilia van ongeveer dezelfde leeftijd (bijlage 1). 
De vraag is duidelijk: komen deze moeders, Cecilia Hermans, uit die twee gezinnen 
en wie dan uit welk gezin? Die twee gezinnen woonden in Hontenisse. 

1. Hulsterambacht (in rood aangegeven) op een kaart van Oost Zeeuws-Vlaanderen, uitgegeven in 1748 door Johannes Covens en Cornelis Mortier. De 
plaatsen Ossenisse en Hontenisse liggen in het noordelijke, het in de Westerschelde uítstekende gedeelte van Hulsterambacht. Hengstdijk en Lams-
waarde iets zuidelijker. (ontleend aan: Dick Blonk en Joan Blonk-van der Wijst, ‘Zelandia Comitatus’, Geschiedenis en Cartobibliografie van de provincie 
Zeeland tot 1860’, Houten 2010.)

Een puzzel
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De zoektocht kende verschillende hobbels, omdat gegevens uit 
beschikbare bronnen niet eenduidig bleken. Ook niet de over-
lijdensakten van de burgerlijke stand. De beschikbare bronnen 
bestonden uit de genoemde overlijdensakten, doop- en trouwin-
schrijvingen, de boedelinventarissen van Hulsterambacht (Zeeuws 
Archief) en de volkstelling van 1796 in het kanton Hulst (Rijksar-
chief te Gent1).

Zoektocht

De volkstelling van 1796 werd gehouden in de verschillende com-
munes per kanton. Hier gaat het om het kanton Hulst. Van elk gezin 
worden de thuis wonende kinderen en andere inwonenden vermeld 
met leeftijd, het beroep van de vader en de plaats van herkomst. De 
leeftijden zijn niet altijd betrouwbaar, maar wel valt af te leiden of 
iemand voor of na 1796 is overleden.
Allereerst valt op dat Cecilia Hermans (x Petrus van Hecke) met 
haar gezin wel vermeld wordt in de volkstelling2 van 1796 en Ceci-
lia (x Jan Strobbe) schijnbaar niet. Vreemd, omdat beiden na 1796 
zouden zijn overleden. Wel komt in de volkstelling een Jan Strobbe 
x Elisabeth Hermans3 voor, die beiden ongeveer 60 jaar zouden 
zijn en vier kinderen onder de twaalf jaar zouden hebben. Echter 
van Jan Strobbe x Elisabeth Hermans blijkt tot op heden geen ver-
band te vinden met de gezinnen in Hulsterambacht. Het lijkt voor 
de hand te liggen, dat hiermee het gezin Jan Strobbe x Cecilia Her-
mans bedoeld wordt. Kennelijk is er niet alleen een fout gemaakt 
met een voornaam, maar ook in de leeftijd van beiden, die ongeveer 
40 jaar zou moeten zijn. Dit echtpaar had weliswaar zeven kinderen 
onder twaalf jaar, maar daarvan waren de oudste en de tweeling 
overleden. De vier kinderen komen overeen. Petrus van Hecke en 
Cecilia Hermans zijn resp. 41 en 40 jaar oud, wonen veertien jaar in 
de Willem Hendrikspolder en hebben zes kinderen onder de twaalf 
jaar. De volkstelling geeft verder geen soelaas.

Verwacht mocht worden dat de overlijdensakten uitsluitsel zou-
den geven. Er is een Cecilia Heremans, overleden te Hontenisse op 
2 november 1799. Zij was geboren te Hontenisse, 46 jaar, gehuwd 
met Pieter van Eck, 45 jaar, dagloner, dochter van Pierre en Apollo-
nia Schoonjansen. Voorts een Cecilia Heremans, overleden te Hon-
tenisse op 22 september 1827, 71 jaar, dochter van Pieter Heerman 
en Apollonia Schoonenas, weduwe van Jan Strobbe.
Dat is uiterst opmerkelijk. Het suggereert dat er in het gezin van 
Pieter Hermans en Apollonia Schoonejans twee dochters Cecilia 
waren. Dat blijkt echter niet het geval te zijn. Een van deze twee is 
dus in ieder geval geen dochter van Pieter Hermans en Apollonia 
Schoonejans. Er is een fout gemaakt in een van de overlijdensaktes 
van de burgerlijke stand. Maar welke?
De volgende stap, die uiteindelijk de oplossing zou brengen, was 
het vergelijken van peters en meters in de gezinnen van de Ceci-
lia’s (bijlage 2) met haar familieleden. Ook dat ging niet zonder slag 
of stoot. Op het eerste gezicht zijn bij de peters en meters in het 
gezin van Jan Strobbe geen aanknopingspunten met de beide fa-
milies Hermans te vinden. Anders is dat met het gezin van Petrus 
van Hecke. De peters en meters in dit gezin komen overeen met 
broers en schoonzussen van Cecilia Hermans uit het gezin van 

Pieter Hermans en Apollonia Schoonejans (bijlage 1). Gevoeglijk 
mogen we aannemen, dat deze Cecilia dus de dochter van Pieter 
en Apollonia is.

Maar komt de Cecilia Hermans (x Jan Strobbe) dan uit het andere 
gezin met een dochter Cecilia? Als dochter uit het derde huwelijk 
van Adriaan Hermans met Catharina Jacobs was Cecilia een nako-
mertje. Er valt echter bij de dopen in het gezin van Cecilia Hermans 
en Jan Strobbe geen naam van peters en meters te herkennen van 
een van de aangetrouwden van haar halfbroers en halfzusters Her-
mans. Na het overlijden van Adriaan Hermans hertrouwt haar moe-
der Catharina Jacobs met Jan Veekeman (bijlage 3). De boedelin-
ventaris4, opgemaakt na het overlijden van Anna Catharina Jacobs 
van Hulsterambacht geeft verder uitsluitsel. Deze vermeldt dat 
het sterfhuis een hofstedeken heeft onder Hontenisse en dat er 
twee minderjarige kinderen zijn: Cecilia Herman, 24 jaar, en Pieter-
nella Veekman, 20 jaar. Voogden en aangevers zijn Adriaan Francies 
Hermans, halfbroer van Cecilia, en Pieter Verbruggen. Petronella 
Veekeman, halfzus van Cecilia Hermans, is meter van het eerste 
kind van Jan Strobbe en Cecilia Hermans. Daarnaast blijkt uit de 
boedelinventaris in 1780 bij het overlijden van Catharina Jacobs, 
de duidelijke band tussen deze twee halfzussen, als de achterge-
bleven ongetrouwde dochters van Catharina Jacobs. Aangenomen 
mag worden dat deze Cecilia Hermans dezelfde is als zij die later 
trouwt met Jan Strobbe.

Zo hebben de beide Cecilia’s Hermans toch hun plaats gevonden:
1.  Cecilia Heremans, dagloonster, landbouweresse, geboren 

Hontenisse, Kruisdorp 20 oktober 1752, gedoopt Honte-
nisse, Groenendijk 21 oktober 1752 (r.-k.) (peter en meter 
waren Paulus Jacobs, Cecilia van Mullem en Joannes van 
Campe), woonde Ser Pauluspolder, overleden Hontenisse 
22 september 1827, dochter van Adrianus Hermans (wa-
genmaker) en Catharina Jacobs. 

 Zij is in ondertrouw gegaan Hengstdijk 21 december 1782 
en getrouwd aldaar in de nh kerk en vervolgens getrouwd 
te Lamswaarde op 7 januari 1783 voor de rooms-katholieke 
kerk (getuigen waren bij het r.k. kerkelijk huwelijk Adrianus 
Bun en Joanna de Vleeschauwer) met Joannes (ook genaamd 
Jan) Strobbe, geboren Hontenisse 29 oktober 1752, gedoopt 
Hontenisse, Groenendijk 29 oktober 1752 (r.-k.) (peter en 
meter waren Joannes Penssaert en Petronella van Huffele), 
woonde Hontenisse, overleden aldaar 2 augustus 1804, zoon 
van Jacobus Strobbe en Francisca van Dorsselaer.

2.  Cecilia Heremans, geboren Hontenisse, Kuitaart 4 november 
1755, gedoopt Hontenisse, Groenendijk 6 november 1755 (r.-k.) 
(peter en meter waren Joannes van Campe en Cecilia van Mul-
lem), wonende te Graauw, Willem Hendrikspolder, overleden 
Hontenisse 2 november 1799, dochter van Petrus Hermans en 
Apollonia Schoonejans.

 Zij is in ondertrouw gegaan te Hulst 27 januari 1782 en getrouwd 
aldaar 10 februari 1782 met Petrus van Hecke, landman, arbei-
der, geboren Lamswaarde 7 december 1754, gedoopt aldaar 
9 december 1754 (r.-k.) (peter en meter waren Petrus Arleveij 
en Cornelia Wullems), wonende Hulsterambacht, overleden 
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Graauw en Langendam 20 februari 1821, zoon van Joannes 
Franciscus van Hecke en Petronella Janssens.  <<

Bijlage 1

A.  Petrus Hermans, ook genaamd Pieter, geboren Hengstdijk 5 
september 1718, gedoopt Hontenisse, Groenendijk 8 septem-
ber 1718 (r.-k.) (peter en meter waren Paulus Janssens en Apol-
lonia Hermans), woont Hengstdijk en Hontenisse, Kuitaart, 
overleden na 1785, zoon van Adrianus Hermans (wagenmaker) 
en Catharina van Mullem.

 Hij is in ondertrouw gegaan Hontenisse 15 oktober 1741 en 
getrouwd (nh) Hengstdijk 5 november 1741 en (r.-k.) Honte-
nisse, Groenendijk 5 november 1741 (getuigen waren Corne-
lius Leeknecht en Jacoba van Dosselaer) (1) met Apollonia 
Schoonejans, ook genaamd Schoeie, geboren Hengstdijk, 
Molenhoek 16 december 1722, gedoopt Hontenisse, Groe-
nendijk 17 december 1722 (r.-k.) (peter en meter waren Adri-
anus d’Haen en Margareta Schoonejans), woonde Hontenis-
se en Stoppeldijk, overleden Hontenisse, Kuitaart rond 1786, 
dochter van Hieronimus Schoonejans (schoenmaker en win-
kelier) en Elisabeth Claessen.
Uit dit huwelijk:
1.  Adrianus Heremans, geboren Hontenisse, Kuitaart 26 

augustus 1743, gedoopt Hontenisse, Groenendijk 28 au-
gustus 1743 (r.-k.) (peter en meter waren Adrianus Here-
mans en Petronella Neijs), trouwt Alegonda Francisca de 
Blieck.

2.  Joannes Franciscus Heremans, geboren Hontenisse, Kui-
taart 28 oktober 1746, gedoopt Hontenisse, Groenendijk 
30 oktober 1746 (r.-k.) (peter en meter waren Joannes Fran-
ciscus Heremans en Cornelia de Neijs), trouwt Petronella 
Blommaert.

3.  Bernardus Heremans, geboren Hontenisse, Kuitaart 11 no-
vember 1748, gedoopt Hontenisse, Groenendijk 13 novem-
ber 1748 (r.-k.) (peter en meter waren Bernardus Schoone-
jans en Elisabeth Heremans), trouwt (1) Judoca Janses en 
(2) Joanna Cornelia Eman.

4.  Petrus Augustinus Heremans, geboren Hontenisse, Kui-
taart 26 maart 1751, gedoopt Hontenisse, Groenendijk 28 
maart 1751 (r.-k.) (peter en meter waren Petrus Augustinus 
de Neijs en Maria Verhoeven), trouwt Maria Anna van Nieu-
wenhuijs.

5.  Apollonia Heremans, geboren Hontenisse 5 augustus 1753, 
gedoopt Hontenisse, Groenendijk 6 augustus 1753 (r.-k.) (pe-
ter en meter waren Jacobus de Maet en Catharina Jacobs).

6.  Cecilia Heremans, geboren Hontenisse, Kuitaart 4 novem-
ber 1755, gedoopt Hontenisse, Groenendijk 6 november 
1755 (r.-k.) (peter en meter waren Joannes van Campe en 
Cecilia van Mullem).

7.  Anna Catharina Heremans, geboren Hontenisse 14 decem-
ber 1757, gedoopt Hontenisse, Groenendijk 18 december 
1757 (r.-k.) (peter en meter waren Anthonius de Neijs en Ma-
ria Anna Truijman).

8.  Cornelius Heremans, geboren Hontenisse 23 juni 1761, 

gedoopt Hontenisse, Groenendijk 25 juni 1761 (r.-k.) (pe-
ter en meter waren Petrus de Backer en Maria Kerse-
boom).

9.  Jacobus Hermans, geboren 14 mei 1764, gedoopt Honte-
nisse, Groenendijk 16 mei 1764 (r.-k.) (peter en meter waren 
Jacobus Warteel en Veronica de Kerf), trouwt Maria Anna 
de Backer.

B.  Adrianus Hermans, geboren Hengstdijk Dorp 22 september 
1693, gedoopt Hontenisse, Groenendijk 24 september 1693 
(r.-k.) (peter en meter waren Adrianus de Coster en Petronella 
Schoonmakers), woonde Hengstdijk, wagenmaker, overleden 
Hontenisse, Kruisdorp voor 10 februari 1759, zoon van Jan Her-
mans (wagenmaker) en Elisabeth Smekens, 

 Ondertrouwt (1) Hengstdijk 20 april 1715 en trouwt aldaar 5 mei 
1715, trouwt (r.-k.) Hontenisse, Groenendijk 6 mei 1715 (getuigen 
waren Henricus de Man en Cornelia Bal) Elisabeth van Damme, 
geboren voor 1698 (r.-k.), woonde Hengstdijk, overleden Honte-
nisse 26 januari 1716.

 Ondertrouwt (2) Hengstdijk 25 april 1716 en trouwt aldaar 10 
mei 1716 Catharina van Mullem, geboren Stoppeldijk, Rapen-
burg 1 november 1692, gedoopt Boschkapelle 3 november 1692 
(r.-k.) (peter was N. van Mullem), woonde Hengstdijk en Stop-
peldijk, Rapenburg, overleden Hengstdijk voor 29 april 1748, 
dochter van Joannes van Mullem (timmerman, tavernier en 
winkelier) en Cecilia Noens.

 Ondertrouwt (3) Hengstdijk 4 december 1751 en trouwt aldaar 
19 december 1751, trouwt (r.-k.) te Hontenisse, Groenendijk 21 
december 1751 (getuigen waren Maria Anna van Onderberg-
hen en Veronica de Kerf) metCatharina Jacobs ook genaamd 
Anna Catharina, geboren Stoppeldijk, Axelambacht, gedoopt 
Boschkapelle 13 augustus 1724 (r.-k.) (peter en meter waren 
Thomas van den Berge en Catharina van de Vijvere), woonde 
Hontenisse, Kruisdorp en Ser Pauluspolder, overleden Honte-
nisse voor 19 februari 1780, dochter van Petrus Jacobs en Joan-
na de Block.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Joannes Franciscus Herremans, geboren Hengstdijk 7 

maart 1717, gedoopt Hontenisse, Groenendijk 9 maart 1717 
(r.-k.) (peter en meter waren Joannes de Wael en Maria van 
Mullem), woonde Hengstdijk, wagenmaker, overleden al-
daar voor 20 november 1790, trouwt Veronica Kerf.

2.  Petrus Hermans, geboren Hengstdijk 5 september 1718, 
gedoopt Hontenisse, Groenendijk 8 september 1718 (r.-k.) 
(peter en meter waren Paulus Janssens en Apollonia Her-
mans), woonde Hengstdijk en Hontenisse, Kuitaart, overle-
den na 1785, trouwt Apollonia Schoonejans.

3.  Elisabeth Hermans, geboren Hengstdijk 21 oktober 1721, 
gedoopt Hontenisse, Groenendijk 23 oktober 1721 (r.-k.) 
(peter en meter waren Joannes van Aije en Isabella van 
Mullem), woonde Hengstdijk, trouwt Joannes van Campen.

4.  Adrianus Heremans, geboren op 14 augustus 1724, gedoopt 
te Hontenisse, Groenendijk op 17 augustus 1724 (r.-k.) (peter 
en meter waren Adrianus Neve en Maria Cappendeijck), 
overleden te Hontenisse op 29 juli 1725.
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5.  Cecilia Heremans, geboren Hengstdijk 8 augustus 1726, ge-
doopt Hontenisse, Groenendijk 10 augustus 1726 (r.-k.) (pe-
ter en meter waren Egidius de Smit en Cecilia van Mullem), 
overleden voor april 1748.

6.  Anna Catharina Heremans, geboren te Hengstdijk op 27 
april 1730, gedoopt te Hontenisse, Groenendijk op 28 april 
1730 (r.-k.) (peter en meter waren Joannes van Mullem en 
Anna Ceulemans), overleden voor april 1748.

7.  Adrianus Heremans, geboren Hengstdijk 27 augustus 1735, 
gedoopt Hontenisse, Groenendijk 28 augustus 1735 (r.-k.) 
(doopgetuigen waren Petrus Geldtdolf en Margareta Col-
sens), woont Kruisdorp, wagenmaker, overleden aldaar 6 
november 1802, trouwt (1) Catharina Bogaert, trouwt (2) 
Maria Anna van den Bergh, trouwt (3) Maria Magdalena 
Verdonck en trouwt (4) Christina van Boven.

Uit het derde huwelijk:
8.  Cecilia Heremans, geboren Hontenisse, Kruisdorp 20 ok-

tober 1752, gedoopt Hontenisse, Groenendijk 21 oktober 
1752 (r.-k.) (peter en meter waren Paulus Jacobs, Cecilia van 
Mullem en Joannes van Campe).

9.  Jacobus Stephanus Heremans, geboren Hontenisse, Kruis-
dorp 2 november 1754, gedoopt Hontenisse, Groenendijk 4 
november 1754 (r.-k.) (peter en meter waren Jacobus Ste-
vens en Catharina van de Werde), overleden voor 1780.

Bijlage 2

A.  Uit het huwelijk van Jan Strobbe en Cecilia Hermans:
1.  Cornelius Strobbe, geboren Hontenisse 12 januari 1784, ge-

doopt Hontenisse, Groenendijk 14 januari 1784 (r.-k.) (peter en 
meter waren Cornelius Taelman en Petronilla Veekman).

2  Maria Anna Strobbe, geboren Hontenisse 27 april 1786, ge-
doopt Hontenisse, Groenendijk 28 april 1786 (r.-k.) (peter en 
meter waren Adrianus van Dosselaer en Maria Anna van der 
Wielen).

3.  Petrus Adrianus Strobbe, geboren Hontenisse 27 november 
1787, gedoopt Hontenisse, Groenendijk 27 november 1787 (r.-k.) 
(peter en meter waren Sebastianus en Maria Anna Heijman).

4.  Jacobus Strobbe, geboren Hontenisse 25 juni 1789, gedoopt 
Hontenisse, Groenendijk 26 juni 1789 (r.-k.) (peter en meter wa-
ren Jacobus d’Hoege en Anna Catharina Wauters).

5.  Anna Catharina Strobbe, geboren Hontenisse 22 januari 1792, 
gedoopt Hontenisse, Groenendijk 22 januari 1792 (r.-k.) (peter 
en meter waren Joannes Verschueren en Apollonia Adriaen-
sen).

6.  Cornelius Strobbe, geboren Hontenisse 22 januari 1792, ge-
doopt Hontenisse, Groenendijk 22 januari 1792 (r.-k.) (peter en 
meter waren Judocus Vervaet en Apollonia van Bellen).

7.  Joannes Franciscus Strobbe, geboren Hontenisse 4 februari 
1794, gedoopt Hontenisse, Groenendijk 5 februari 1794 (r.-k.) 
(peter en meter waren Joannes Franciscus de Maat en Apollo-
nia van Bellen). 

B.  Uit het huwelijk van Petrus van Hecke en Cecilia Hermans:
1.  Petronella van Heck, geboren Graauw 10 mei 1782, gedoopt 

Lamswaarde 11 mei 1782 (r.-k.) (peter en meter waren Petrus 
Augustinus Hermans en Petronella Blommaert), overleden 
voor juli 1788.

2.  Bernardus van Heck, geboren Graauwsenhoek 17 oktober 1783, 
gedoopt Lamswaarde 17 oktober 1783 (r.-k.) (peter en meter 
waren Bernardus Hermans en Apollonia van Heck).

3.  Joannes Franciscus van Hecke, geboren Lamswaarde 12 okto-
ber 1785, gedoopt aldaar 12 oktober 1785 (r.-k.) (peter en meter 
waren Joannes Frans Heirman en Maria Anna van Nieuwen-
huijse), dagloner.

4.  Jacobus van Hecke, geboren Lamswaarde 27 mei 1787, gedoopt 
aldaar 27 mei 1787 (r.-k.) (peter en meter waren Petrus van Re-
moortel en Maria de Potter).

5.  Petronilla van Eck, geboren Graauwsenhoek 28 juli 1788, gedoopt 
Lamswaarde 29 juli 1788 (r.-k.) (peter en meter waren Adrianus 
Verhoeven en Petronilla van de Remorter), overleden voor 1794.

6.  Sophia van Hecke, geboren Graauwsenhoek 9 december 1789, 
gedoopt Lamswaarde 9 december 1789 (r.-k.) (peter en meter 
waren Jacobus de Backer en Maria Anna Janssens).

7.  Jacobus van Hecke, geboren Graauwsenhoek 14 juli 1791, ge-
doopt Lamswaarde 15 juli 1791 (r.-k.) (peter en meter waren Pe-
trus Warteel en Petronilla van Remoortel).

8.  Anna Maria van Hecke, geboren Graauwsenhoek 11 juli 1793, ge-
doopt Lamswaarde 12 juli 1793 (r.-k.) (peter en meter waren Egi-
dius van Dosselaer en Anna Maria Burm), overleden Graauw en 
Langendam 12 februari 1858.

9.  Petronella van Hecke, geboren Nieuwe Graauw 9 september 
1794, gedoopt Lamswaarde 9 september 1794 (r.-k.) (peter en 
meter waren Petrus Claesens en Petronilla Broeckaert).

Bijlage 3

 Catharina Jacobs is (2) in ondertrouw gegaan te Hontenisse 
10 maart 1759 en getrouwd aldaar op 25 maart 1759, getrouwd 
(r.-k.) Hontenisse, Groenendijk 25 maart 1759 (getuigen waren 
Egidius Buijtaert en Isabella de Schepper) met Joannes Veeke-
mans ook genaamd Veeckman, geboren Hontenisse, Mariapol-
der 5 maart 1711, gedoopt Hontenisse, Groenendijk 5 maart 1711 
(r.-k.) (peter en meter waren Joannes de Koster en Maria van 
der Neck), woont Hontenisse, landman, overleden aldaar voor 
10 juni 1775, zoon van Petrus Veekemans en Catharina Claes-
sen.
Uit dit huwelijk:
3.  Petronella Veekeman, geboren Hontenisse 30 januari 

1760, gedoopt Hontenisse, Groenendijk 2 februari 1760 
(r.-k.) (peter en meter waren Petrus van Hemst en Pe-
tronella van den Bergh), woonde Sint Jansteen en Hulst, 
werkvrouw, overleden aldaar 23 februari 1822, trouwt 
Joannes de Backer.

Noten
1. RA Gent, Archief Scheldedepartement nr.2670-2674; bewerking bij Genealo-

gisch Centrum Zeeland.
2. Graauw en Langendam nr.119 en 120.
3. Hontenisse nr.1104 en 1105.
4. Archief Hulster Ambacht, inv.nr.533 fo.217, dd.19.02.1780; bewerking Genealo-

gisch Centrum Zeeland.
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HANS NAGTEGAAL EN HENK MORIEN

De kwartieren van  
mr. Gerard Adriaensz van Assendelft

Deze kwartierstaat is er één uit de ‘Kwartierstaten van Delftse Vroedschappen’ van 
mr. Willem van der Lely, burgemeester van Delft (1698-1772).1 De oorspronkelijke 
wapens waren gearceerd, de gegevens zijn nu verder uitgewerkt waar nodig 
gecorrigeerd en van bronnen voorzien. Begin twintigste eeuw zijn de oorspronkelijke 
teksten van dit wapenboek zonder wapens in fragmenten door L.G.N. Bouricius in ‘De 
Nederlandsche Leeuw’ gepubliceerd. 2
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Het wapen van mr. Gerard van Assendelft, afbeelding 2, staat 
ook met zijn kwartierwapens afgebeeld in het wapenboek van 
Schulerus.3 Zowel Van der Lely als Schulerus leefden in de acht-
tiende eeuw en toch komen niet alle wapens exact overeen.
In het handschrift ‘Kwartierstaten van Delftse Vroedschappen’ 
en andere wapenboeken van Van der Lely wordt de beer in de 
wapens van Van Beresteyn met en zonder keten afgebeeld. De 
oorspronkelijke tekening was zonder, maar in dit geval volg ik 
het Schulerus en het Nederland’s Adelsboek waar de beer ge-
muilband aan een keten met de steen is verbonden. 

De wapens Prins en Van der der Dussen bij Schulerus zijn ver-
sies uit de achttiende eeuw. Van der Lely geeft de oorspronke-
lijke wapens weer. De kwartieren in het wapen van Magdalena 
Lucasdr van der Dussen moeten voorstellen: I Van der Dussen, 
II Bruijn, III Drapenier, IV Van Kijfhouck. Het wapen Bruijn is 
haar oorspronkelijke wapen. Alle andere kwartieren zijn door 
haar grootvader geïntroduceerd om adellijke status uit te 
stralen en waren niet zijn kwartieren.

I
1.  Mr. Gerard Adriaensz van Assendelft, geboren 19 augus-

tus 1699, gedoopt Delft 20 augustus 1699, ingeschreven 
als student te Leiden 20 april 17174, lid van de ridderlijke 
broederschap genaamd ‘De Confrérie van de Handbusch 
binnen Delft’ 1720, waarvan schutterkoning 17235, secreta-
ris van de baljuwschappen Hof van Delft, Vrijenban, Abts-
regt, Biesland, Groeneveld, en ’t Woudt, commissaris van 
huwelijkse zaken 1722, rentmeester van het Oude Mannen- 
en Vrouwenhuis 1727, secretaris van Delfland, secretaris 
van Hof van Delft, secretaris loco patris, secretaris van de 
‘Groote Visscherij’ 1732, veertigraad van Delft 1734-1739, 
havenmeester van Delfshaven 1736-1738, weesmeester 
1739, secretaris van de weeskamer 1739-17606, wonend aan 
de Koornmarkt 1749, had twee dienstmeiden, een naaister 
en een knecht in dienst 17497, overleden 5 april 1760, begra-
ven Delft (N.K.) 11 april 1760.8 Hij trouwt (ondertrouwt Delft 
22 mei 1723) 8 juni 1723 met Maria Apollonia van der Lelij, 
geboren 2 maart 1703, gedoopt Rotterdam 6 maart 1703, 
begraven Delft (N.K.) 30 juni 1769 met 18 lijkdragers, koet-
sen en een wapendrager, eigen grafkelder, de wapenkas 
was 9 voet hoog, 5 voet en 9 duim breed, acht kwartieren, 
dochter van Sijbrant van der Lelij, schepen van Rotterdam, 
en Maria Dircksdr Heemskerk van Beest.9

II
2.  Mr. Adriaen Gerritsz (Gerardsz) van Assendelft, geboren 

Delft 31 augustus 1664, gedoopt dezelfde dag (N.K.), in-
geschreven als student te Leiden 17 maart 168210, promo-
veerde te Harderwijk 7 juni 168611, als advocaat wonend te 
Den Haag 1687, luitenant, daarna kapitein bij de schutterij 
van Delft, rentmeester weeshuis te Delft 1688, baljuw van 
Schipluiden en St. Maartensregt, secretaris van de bal-
juwschappen Hof van Delft, Vrijenban, Abtsregt, Biesland, 
Groeneveld, en ’t Woudt, secretaris van Delfland 1692-1722, 

lid van de ridderlijke broederschap genaamd ‘De Confrérie 
van de Handbusch binnen Delft’ 1693, landgifter, secreta-
ris loco patris, veertigraad van Delft 1695-1734, schepen 
1699-1708, thesaurier 1709, 1711-1714, adjunct ter dagvaart 
1716, 1724, 1729, weesmeester 1717, 1718, 1721, 1725, 1726, bur-
gemeester 1722, 1723, 1727, 1728, regent van het Oude Man-
nen- en Vrouwenhuis 1723, bewindhebber W.I.C. 1717, kerk-
meester van de Oude en Nieuwe Kerk 1727, overleden Delft 
2 augustus 1742, begraven Delft (N.K.) 8 augustus 17426, 
trouwt Delft 18 augustus 1687 (huw. voorw. 1 augustus 1687, 
ondertrouwt aldaar 3 augustus 1687) (Waalse kerk).

3.  Maria Magdalena van Beresteyn, geboren Delft 22 juli 
1667, gedoopt Delft 24 juli 1667, maakte 19 januari 1682 
na de dood van haar vader een testament, oud 14 jaar, en 
benoemde haar moeder en bij haar overlijden haar broer 
Paulus tot universeel erfgenaam, jd. wonend te Delft 1687, 
moeder van het Meisjeshuis 1707, wonend aan het Oude 
Delft 1715, overleden Delft 14 september 1715, begraven 
Delft (O.K.) 20 september 1715.6 12 13

III
4.  Gerrit (Gerard) Willemsz van Assendelft, gedoopt Delft 

5 oktober 1634, notaris 1660-169214, secretaris en pen-
ningmeester van Delfland, landgifter in het Hof van 
Delft, secretaris van Vrijenban, Abswoude, wonend aan 
het Oude Delft 1692, overleden 4 juli 1692, begraven 
Delft (N.K.) 28 juli 1692, trouwt Delft (ondertrouwt al-
daar 24 maart 1663) 11 april 1663.

5.  Agneta Adriaensdr Hoppesteijn van Leeuwen, geboren 5 
januari 1645, jd. wonend aan de Jacob Gerritsstraat te Delft 
1663, moeder van het Oude- en Nieuwe Gasthuis 1693, 
overleden 6 januari 1711, begraven Delft 12 januari 1711.

6.  Mr. Gijsbert Gijsbertsz van Beresteyn, geboren Delft 
9 augustus 1630, gedoopt Delft 11 augustus 1630, inge-
schreven als student in de rechten te Utrecht 164815, te 
Leiden 18 februari 165016, promoveerde aldaar 3 april 1653, 
hoofdman over het 1e rot in het 2e kwartier, luitenant der 
schutterij 1662, veertigraad te Delft 1662-1672 (afgezet), 
herbenoemd 1680, lid van ‘De Confrerie van de Handbusch 
binnen Delft’ 166317, ontvanger van de 200ste penning 1667, 
crebbemeester 1670, schepen te Delft 1671, 1672, 1681, eer-
ste administrateur van het Pieuse Fonds van Maria Duyst, 
meer bekend als ‘de Kist van Beresteyn’ voor een tijd van 
vijf jaar 1678, regent van het Fraterhuis 1679, wonend aan 
het Oude Delft in het huis ‘Portugael’, dat afkomstig was 
van de familie Van der Hoeff, na verkoop wonend aan de 
Koornmarkt 1696, overleden 14 september 1681, begraven 
Delft (O.K.) 17 september 168118, trouwt Delft (ondertrouwt 
aldaar 24 december 1666) 12 januari 1667.19 20

7.  Cornelia Willemsdr van der Hoeff, geboren Delft 6 februari 
1629, gedoopt Delft 13 februari 1629, moeder van het nieu-
we weeshuis 1678, overleden Delft 29 januari 1699, begra-
ven Delft 2 februari 1699 met 16 lijkdragers, 16 flambouw-
dragers en een wapendrager.21
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IV
8.  Willem Claesz (Nicolaesz) van Assendelft, geboren 16 juli 

1606, notaris te Delft 1626-168622, wonend naast de Oude 
Kerk te Delft 1629 en op de Warmoesbrug 1643, procureur 
1636, lid van de ridderlijke broederschap genaamd ‘De 
Confrérie van de Handbusch binnen Delft’ 163823, sergeant 
1648, landgifter en secretaris van Hof van Delft, secretaris 
van Vrijenban, Absrecht, Biesland, ’t Woudt, Woutharnis 
en Groenevelt, overleden 14 februari 1691, begraven Delft 
(N.K.) 19 februari 1691, zoon van Nicolaes Nicolaesz van As-
sendelft en Applonia Jacobsdr van Persijn van Ouwendijk.24 
Willem staat afgebeeld als sergeant op het schuttersstuk 
genaamd ‘De officieren van het witte vendel’, geschilderd 
door Jacob Willemsz Delff in 1648, trouwt Delft (onder-
trouwt aldaar 30 juni 1629) 15 juli 1629:

9.  Maria Gerritsdr van Sassen, geboren 13 maart 1608, jd. wo-
nend aan de Wijnstraat 1629, overleden 12 december 1678, be-

graven (N.K.) 16 december 1678, dochter van Gerrit Willemsz 
van Sassen en Maritgen (Maria) Jacobsdr van Tol (Thol).

10.  Adriaen Pietersz Hoppesteijn van Leeuwen, geboren ja-
nuari 1606, jm. wonend aan de Brabantse Turfmarkt 1631, 
1633, 1653, lid van de ridderlijke broederschap genaamd 
‘De Confrérie van de Handbusch binnen Delft’ 163725, over-
leden 28 november 1653, begraven Delft 1 december 1653, 
zoon van Pieter Wemmertsz Hoppesteyn van Leeuwen en 
Anthonia Brakel Anthonijsdr26, trouwt Delft (ondertrouwt 
aldaar 15 februari 1631) 2 maart 1631:

11.  Catharina Arentsdr van Lodesteijn, geboren 23 februari 
1605, jd. wonend aan het Oude Delft 1631, aan de Koorn-
markt tegenover het Gasthuis 1679, overleden 21 juni 
1679, begraven Delft (N.K.) 5 juni 1679, dochter van Arend 
Gijsbertsz van Lodesteyn en Johanna Hendriksdr Laaff27, 
trouwt (2) Delft (ondertrouwt aldaar 24 juni 1656) 12 juli 
1656 met de weduwnaar Jacob Thierens, geboren Delft 2 
december 1610, med. doctor te Delft, als geneesheer door 

2. Het wapen van Mr. Gerard van Assendelft
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de W.I.C. naar Brazilië gezonden, schepen van Mauritsstad 
1652 -1653, overleden Delft 1 mei 1664, begraven Delft 4 
mei 1664, zoon van Jan Jacobsz Thierens en Suzanne Wou-
tersdr van Velthoven.

12. Mr. Gijsbert Paulusz van Beresteyn (Berensteijn), geboren 
Delft 9 mei 1576, gedoopt dezelfde dag, student Padua 13 
januari 1600, koopman in meekrap (in een compagnieschap 

met zijn neef Claes Gael Jansz), bewindhebber V.O.C. ter 
kamer Delft 1632, wonend aan het Oude Delft in de Gulden 
Meebal 1606, 1611, aan de Turfmarkt 1641, overleden Delft 
30 oktober 1641, begraven Delft (N.K.) 4 november 1641, 
zoon van Paulus van Beresteyn, burgemeester van Delft, 
en Volckera Claesdr Knobbert, trouwt Rotterdam (onder-
trouwt aldaar 29 oktober 1606) 12 november 1606.28 29

13.  Maria Christiaensdr Prins, geboren Rotterdam 9 augustus 
1587, wonend aan de Turfmarkt te Delft 1667, overleden 
Delft 14 september 1667, begraven Delft (N.K.) 20 septem-
ber 1667, na haar overlijden wordt een staat en inventaris 
opgemaakt waaruit blijkt dat de boedel 204.307 gulden be-
droeg, dochter van Christiaen Pietersz Prins en Anna Kievit.

14.  Willem Pietersz van der Hoeff (Houve), geboren 24 april 
1594, afkomstig uit Amsterdam, baljuw en dijkgraaf van 
Delfland 1633-166230, compareerde te Delft 4 november 
1644 voor de weeskamer, wonend aan het Oude Delft 1617, 
1662, overleden 6 mei 1662, begraven aldaar (N.K.) 12 mei 
1662, zoon van Pieter Willemsz van der Hoeff, burgemees-
ter van Delft, en Bartha van Adrichem31, trouwt Delft 16 juli 
1617.

15.  Magdalena Lucasdr van der Dussen, gedoopt Schiedam 
7 april 1597, wonend aan de Hippolytusbuurt te Delft 1617, 
beleend met 4½ morgen land in het ambacht Kethel 22 au-
gustus 1633 na het overlijden van haar broer Hugo Lucasz 
van der Dussen, overleden 11 december 1643, begraven 
Delft 19 december 1643 (als huisvrouw van Willem van der 
Hoeff), dochter van Lucas Huygensz van der Dussen en 
Soetgen Adriaens Duyst van Santen.32   <<
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GAD = Gemeentearchief Delft
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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

Vóór Napoleon waren er wel 2000 en daarom noemen we dit 
een ‘Kleinstaaterei’. Het kan verwarring opleveren wanneer 
men meent een plaats van herkomst te weten maar niet pre-
cies de toenmalige oude rechtssituatie kent. Het Congres van 
Wenen maakte er in 1815 60 staten van, en nu bestaan er nog 
slechts 16 deelstaten. Als u bijvoorbeeld de kaart van Hessen 
op de omslag van de Hessische Familienkunde bekijkt, dui-
den de verschillende kleuren op de diverse rechtsvoorgan-
gers. Sommige deelstaten hebben als gevolg daarvan ook 
een half dozijn vestigingen van filialen van hun Landesarchiv. 
Alle 16 deelstaten hebben intussen wél hun archiefinventa-
rissen (Findbücher oftewel Findmittel) digitaal staan, het 
makkelijkst te bereiken via www.google.de en dan het juiste 
Landes- respectievelijk Staatsarchiv invoeren. Dan komen er 
ook verrassingen voor, als de nieuwe wet op de privacy (Daten-
schutzgesetz) al is doorgevoerd en u een enkele naamgenoot 
uit de twintigste eeuw met een archiefstuk (geen burgerlijke 
stand) aantreft. Zo heb ik zelf met het portal www.aidaonline.
niedersachsen.de leuke vondsten gedaan. Van de Oost-Duitse 
archieven zijn vooral de Brandenburgse al via www.familysearch.
org van de Mormonen ter inzage. Hun vakblad heet de Mittel-

deutsche, want de Ostdeutsche Familienkunde dekt Polen, 
Rusland en de Baltische Staten), en deze zijn net als de andere 
vakbladen in Weesp ter inzage.
Daarnaast zijn er logischerwijs honderden verenigingen in 
Duitsland, sommige met veel vrijwilligers, de meeste met 
maar enkele honderden leden, dus verwacht van hen geen 
wonderen of snelle antwoorden. De grootste algemene ver-
eniging is www.compgen.de, Computergenealogie, die veel 
indexeringsprojecten aanstuurt, o.a. oude adresboeken, Grab-
steine, OFB (Ortsfamilienbücher), krantenknipsels, FOKO 
(Forscherkontakte), Genwiki. Verder de GOV (Genealogisches 
Ortsverzeichnis) waar blijkt dat sommige plaatsnamen meer 
dan 50 keer voorkomen. De grootste regionale vereniging is 
de Westdeutsche Gesellschaft, met enkele duizenden leden. 
Hun site www.wgff-digibib.nl toont, van welke plaatsen er pu-
blicaties zijn verschenen. Ook de Westfälische Gesellschaft 
(www.wggf.de) heeft veel gegevens op hun website staan. Als 
u erg veel geluk heeft, is er van uw voorouders ‘heimat’ een 
OFB (Ortsfamilienbuch) verschenen, met alle DTB- en andere 
gegevens erin opgenomen. Van sommige dorpen is zo’n boek 
ruim 1500 pagina’s dik, dan zijn alle bronnen vast wel verwerkt. 

Digitaal zoeken naar voorouders in 
Duitsland: een uitdaging

Zo vergevorderd als in Nederland is het Duitse archieflandschap nog niet. Er bestaat niet zoiets moois 
als een Duitse wiewaswie.nl, hoewel u daar ook talloze ‘Duitsers’ in vindt, vaak met de aanduiding van hun 
roots in Duisland. De historische kaarten van het huidige Duitse grondgebied tonen een lappendeken van 
bisdommen, graafschappen, hertogdommen, Rijksvrije steden, Hansesteden (zoals Hamburg en Bremen die 
nu nog zelfstandige deelstaten (Länder) zijn) en vorstbisdommen.
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Andere actieve verenigingen aan de grens zijn de FOS en de 
OSFA uit het vorstenbisdom Osnabrück, waar al 50 van de 100 
parochies zijn geïndiceerd.
Een gebied dat al vergevorderd is met zijn Ortsfamilienbücher 
is Ostfriesland, een gebied dat heel lang Nederlands was en 
waar het Nederlands pas rond 1940 uit de eredienst verdween. 
Hun vereniging heet de Upstalboom. Over wat deze laatste 
vereniging te bieden heeft, organiseerde de WGOD (Werk-
groep Genealogisch Onderzoek Duitsland) een lezing tijdens 
de Duitslanddag van de NGV op 7 februari 2015 in Weesp.

Adviezen

Omdat alle verenigingen in Duitsland versnipperd en dus klein 
zijn, is uw urgente vraag (begin nooit met een serie vragen!) 
door de bestuurders vaak niet te beantwoorden: zij hebben 
vaak wél een baan, maar geen tijd. Als u écht die ene vondst 
wilt aanvullen, is mijn advies: Benut eerst de bibliotheken van 
NGV, WGOD en CBG, waarvan de NGV de meest uitgebreide 

dekking voor Duitstalige boeken en tijdschriften heeft. Lukt 
het via deze weg niet, dan is het plaatsen van de vraag op in-
ternet soms een uitkomst, ook al verlenen veel verenigingen 
geen toegang tot hun site voor niet-leden. Mijn eigen ervaring 
is dat een kort stukje, liever dan een aantal vragen, b.v. een 
stamreeks of deelgenealogie in een regionaal vakblad kan hel-
pen. Dan kan het u overkomen, dat een lezer, lid van een genea-
logische vereniging u aan de oplossing helpt.
Al met al, in Duitsland loopt men de achterstand op het gebied 
van gedigitaliseerde genealogische gegevens langzaam in, 
maar de achterstand op Nederland is er nog steeds. Een aan-
tal van de eerder genoemde Duitse genealogische verenigin-
gen kunt u op 13 februari 2016 treffen tijdens de Duitslanddag 
in ons verenigingscentrum in Weesp (raadpleeg onze website 
www.wgod.nl).

Jos Kaldenbach
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HANS VAN FELIUSBoekrecensies

Boeksignaleringen
 Ї Piet Aaij, De Westfriese familie Aaij / Aay / Aey / Aeij / 

Aai / Aij / Ai / Ei. De Winkelder, Bovenkarspelder. Hens-
broeker en Ilpendammer tak, 2014, 126 p., ill., index; uitga-
ve in eigen beheer, informatie pdaaij@hetnet.nl.

Deze familie stamt uit het Westfriese dorp Hensbroek, en 
zoals de titel al aangeeft ontstaan in de loop van de tijd een 

viertal verschillende 
takken, in Winkel, Bo-
venkarspel, Hensbroek 
en Ilpendam. Stamva-
der is Cornelis Aerjansz 
Aey, die in de periode 
1698-1700 een drietal 
kinderen liet dopen. 
Een relatie met naam-
genoten in dezelfde 
omgeving kon (nog) niet 
worden vastgesteld, 
maar daar wordt verder 
onderzoek naar gedaan. 
De auteur noemt hem 
dan ook de ‘voorlopige 

stamvader’. De publicatie wordt afgesloten met ‘verscholen 
naamgenoten’, een wat merkwaardige term want ze zijn niet 
verscholen (‘verstopt’) in de zin van dat woord. Alleen kon 
de relatie met de hier beschreven familie (nog) niet wor-
den vastgesteld. Een paar kleine kanttekeningen bij deze 
overigens keurig uitgevoerde genealogie. Ik weet niet of 
het strikt noodzakelijk was om alle varianten van de naam 
in de titel te moeten vermelden; deze wordt er onoverzich-
telijk en lang door, en sommige varianten vertonen naar 
mijn mening te weinig verschil. Een titel kan beter zo kort 
en duidelijk mogelijk zijn. En ook in deze genealogie wordt 
weer eens gebruik gemaakt van een afwijkende nummering. 
Deze levert vooral bij de latere generatie van die onmoge-
lijk lange cijferreeksen op. Nummer 1.4.1.3.1.3.1.1 staat voor 
Maartje Aaij. De recensent geeft zelf toch de voorkeur aan 
de traditionele nummering met Romeinse cijfers voor de 
generaties en daaraan gekoppeld letters of cijfers voor de 
gezinnen of personen. Dit soort cijferreeksen geeft al snel 
aanleiding tot vergissingen.

 Ї Gerlof Iest, De familie Boosman. Van Jan Jannes Boo(t)
sman 1683, tot Thomas Boosman 2003, Amsterdam 
2014, 160 p., ill., geen index; uitgave van Iest & Brand uit-
gevers, Amsterdam, ISBN 978-90-79717-04-0.

Dit boek is geen conventionele genealogie, maar meer een 
‘familiekroniek’. Het verhaal begint met Jan Jannes Boots-

man uit Sonnega, die in 
1708 trouwde met Jantje 
Roelofs. Van de eerste 
vijf generaties wordt 
een stamreeks gegeven, 
gevolgd door een brede-
re uitwerking. Een mooi 
vormgegeven boek, met 
over het algemeen fraai 
uitgevoerde illustraties. 
Misschien is het juist 
daarom dat op pagina 33 
een illustratie detoneert, 

omdat die te groot werd afgedrukt voor de resolutie die deze 
heeft. Eigenlijk jammer, een dergelijk slordigheidje in een ver-
der zo mooi boek!

 Ї Willem van Norel, Joods leven in Elburg. Gedenkboek, 
Elburg 2014, 431 p., ill., geen index; uitgave van de Oud-
heidkundige Vereniging Arent thoe Boecop, ISBN 978-90-
79859-19-1, informatie www.arentthoeboecop.nl.

‘Er zijn geen zes miljoen joden vermoord, er is één jood vermoord 
en dat is zes miljoen keer gebeurd. Zodat je, als je het werkelijk 

zou willen weten wat de 
Jodenvervolging bete-
kend heeft, zes miljoen 
biografieën zou moeten 
schrijven van deze zes 
miljoen enkelingen.’ Al-
dus Abel Herzberg in 
Tweestromenland (1950). 
Dit boek gaat niet over 
zes miljoen enkelingen, 
maar geeft wel een aan-
zet tot het meer weten 
over het leven van joden 
in Elburg, inclusief die 
laatste periode waarin 

aan het leven van zoveel enkelingen een abrupt en afschuwe-
lijk einde kwam. De oudste vermelding van een jood in Elburg 

De in deze rubriek besproken boeken zijn, tenzij anders vermeld,  
te raadplegen in het Verenigingscentrum, Papelaan 6, Weesp.  
Schriftelijke informatie kan gevraagd worden via info@ngv.nl, of  
Postbus 26, 1380 AA Weesp.
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stamt uit 1685, toen Isack Meijers verzocht een bank van le-
ning te mogen stichten. In de loop van de achttiende eeuw ko-
men steeds meer vermeldingen voor. Maar nog lang niet alles 
is onderzocht. In de eerste acht hoofdstukken wordt het alge-
mene kader geschetst, en dat wordt gevolgd door de hoofd-
stukken die zowel de gruwelijkheden als de hoop beschrijven. 
Er worden 20 levensverhalen verteld, 20 van de zes miljoen. Er 
wordt aandacht besteed aan de deportaties, maar ook aan de 
onderduik, onder meer in de levensverhalen van Ilona van der 
Bilt-Ptasnik (1918-2007) en Victorina Roosje Klompmaker-Ja-
cobs (1929-). De helpers komen voor een deel aan bod in een 
hoofdstuk over Yad Vashem, en het geheel wordt afgesloten 
met het hoofdstuk over Museum Sjoel Elburg, waarin de ge-
schiedenis levend gehouden wordt. Familienamen waarover 
gegevens in dit boek voorkomen zijn: Beem, Cohen, Förster, 
Frank, van Hamberg, de Hond, de Lange, Rubens, Schapira, 
Siebzehner, Steinhauer, Vecht en Wolff. Omdat belangrijk is 
dat mensen een gezicht hebben is het boek ook zeer ruim ge-
illustreerd.

 Ї Gerard H.J. Kölker, Huwelijksregister. Huwelijken geslo-
ten in de R.K. Parochie Erica vanaf de stichting in 1866 
t/m 1913, Erica 2014, 172 p., ill., index; uitgave in eigen be-
heer.

Een keurig verzorgde uitgave, die meer geeft dan de titel doet 
vermoeden. Aan de hand van de titel zou je denken een droge 

opsomming te krijgen 
van namen en date van 
de huwelijken in de pa-
rochie O.L.V. Onbevlekt 
Ontvangen te Erica. 
Maar zo makkelijk heeft 
de auteur zich er niet 
van af gemaakt. Naast 
een historische inleiding 
wordt namelijk per echt-
paar de feitelijke inhoud 
van de burgerlijke huwe-
lijksakte vermeld, in een 
aantal gevallen nog met 
aanvullende informatie, 
en vervolgens wordt elke 

inschrijving afgesloten met de datum van het kerkelijke huwe-
lijk en de getuigen daarbij.

 Ї Leo van Frankenhuijsen, Het leven van Dirk van Franken-
huijsen 1811-1895. Biografie, 2014, 124 p., ill., geen index; 
uitgave in eigen beheer, ISBN 978-94-91186-35-6.

In de negentiende eeuw groeide de belangstelling voor het 
liefdadig werk onder de grote schare armoedige personen. 
Een bekend voorbeeld vormen de koloniën van weldadig-
heid opgericht door Johannes van den Bosch. Een bekend 
buitenlands voorbeeld was de Colonie Agricole te Mettray in 
Frankrijk. Ook zijn werkgevers aan te wijzen die zich bijzon-
der inspanden voor hun personeel, zoals de bekende Delftse 

industrieel Van Marken. In die rij hoort ook de hier besproken 
Dirk van Frankenhuijsen thuis. Hij was de man achter het Pro-
testantsch Landbouwkundig gesticht te Montfoort. De auteur 
heeft er voor gekozen om de bronnen voor zich te laten spre-
ken, door vaak letterlijke tekst over te nemen. Daardoor ont-
staat een vreemde mengvorm tussen een bronnenpublicatie 
en een eigen verhaal. Het is een keuze waar niet iedereen even 
gelukkig mee zal zijn. Toch is een beeld geschetst van een man 
die begaan was met het lot van de ‘minder bedeelden’, en daar 
moeten we de auteur voor prijzen. Want de persoon van Dirk 
van Frankenhuijsen is een biografie zeker waard.

 Ї I.D. Jacobs en J.A.E. Kuys (eindred.), Biografisch woorden-
boek Gelderland, deel 10. Bekende en onbekende mannen 
en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis, Hilversum 2014, 
176 p., ill., index; uitgave van Stichting Biografisch Woor-
denboek Gelderland / Uitgeverij Verloren, Hilversum, ISBN 
978-90-8704-472-5, informatie www.verloren.nl.

De tiende jaargang van dit biografische woordenboek. Zoals 
gewoonlijk een gevari-
eerde inhoud, zowel qua 
periode als qua bespro-
ken personen, al ligt de 
nadruk haast vanzelf-
sprekend wel op per-
sonen uit de bovenlaag 
van de bevolking. Niet 
tegenstaande dat levert 
ook dit boek weer veel 
materiaal op over perso-
nen die op deze manier 
aan de spreekwoordelij-
ke vergetelheid worden 
ontrukt.

 Ї Arie Beukelman Czn, Rhoonse boerderijen en hun bewo-
ners, Poortugaal 2014, 207 p., ill., index; uitgave van Coole-
gem Media Rotterdam, ISBN 978-94-91354-32-8.

De algemene inleiding op dit boek heeft betrekking op Rhoon 
en de bestaansmiddelen in dit dorp. Kort wordt ingegaan op 

een tweetal gewassen 
die in de landbouw in 
deze gemeente verdwe-
nen zijn: meekrap en 
vlas. Bij de behandeling 
van de meekrap is de 
tekst echter niet correct. 
Gesteld wordt: ‘vond 
voornamelijk plaats in 
de Hoekse Waard, West 
Brabant, de omgeving 
van Ouddorp op Goeree, 
het Brielse land, op IJs-
selmonde’. Dat is histo-
risch volstrekt onjuist, 
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want de teelt van meekrap – een plant waaruit rode verfstof 
werd gewonnen – was niet alleen in de omgeving van Ouddorp 
belangrijk, maar op geheel Goeree-Overflakkee, en boven-
dien was het in de provincie Zeeland een van de belangrijkste 
gewassen! Beter was geweest om te stellen dat de teelt van 
meekrap in geheel zuidwest Nederland van groot belang was. 
In totaal worden in dit boek 76 boerderijen behandeld. Sommi-
ge van zeer grote ouderdom, zoals Reesteijn, dat elementen 
uit de vijftiende eeuw heeft, en Molenzicht aan de Dorpsdijk, 
dat al aan het begin van de zeventiende eeuw bestond, maar 
ook boerderijen die in de twintigste eeuw werden gebouwd. 
Wat ik jammer vind dat gekozen is voor illustraties in zwart-
wit. Het boek was met een aantal illustraties in kleur visueel 
wat aantrekkelijker geworden.

 Ї Martin de Bruijn en Sil van Doornmalen, Historische atlas 
van het Rivierenland. Nederbetuwe en Gelderse waar-
den, Nijmegen 2014, 79 p., ill.; uitgave van Uitgeverij Van-
tilt, Nijmegen, ISBN 978 94 6004 183 9, informatie www.
vantilt.nl.

Landkaarten zijn van wezenlijk belang voor historisch en ge-
nealogisch onderzoek. Aan de ene kant vertellen ze iets over 

het landschap of de 
plaatsen waarin onze 
voorouders leefden, aan 
de andere kant vormen 
ze prachtig illustratie-
materiaal. In de serie his-
torische atlassen zoals 
Vantilt ze uitgeeft spelen 
ze voornamelijk een rol 
in de laatste vorm. Maar 
een oud gezegde luidt 
dat één plaatje meer zegt 
dan duizend woorden. 
En in die zin zijn ze in dit 
soort atlassen ook inhou-

delijk van belang, want de illustraties (niet alleen kaarten, ook 
andere zoals foto’s) ondersteunen het verhaal. In 35 paragrafen 
wordt de lezer en kijker meegenomen door het rivierenland, de 
grensstreek tussen Gelderland en Noord-Brabant. Wilt u een 
plaatsnaam horen? Laten we verklappen dat er ook afbeeldin-
gen zijn met Flipje. We zijn dan in Tiel en in de Betuwe. Naast de 
historie van het landschap wordt ook de ‘gewone’ geschiedenis 
beschreven. Kort en bondig. Een plezierig lees- en kijkboek 
voor iedereen die in deze streken geïnteresseerd is. Voor hen 
die nog wat meer achtergrond willen, er is een mooie literatuur-
lijst waarin u dan vast boeken vindt die van toepassing zijn.

 Ї Piet Niestadt en René Kappers, Het leven in Schoon-
hoven. De geschiedenis van het bestuur van de stad, 
Schoonhoven 2014, 304 p., ill., index; uitgave van de 
Stichting Historische uitgaven Schoonhoven, ISBN 978 
90 823095 0 8, informatie info@historischeuitgaven-
schoonhoven.nl.

Over het stadsbestuur 
van diverse plaatsen 
zijn studies versche-
nen. Soms zijn ze bijna 
puur genealogisch van 
aard, zoals de vroed-
schapstudies van Elias 
(Amsterdam) en De Vos 
(Zierikzee). Voor de stad 
Schoonhoven is een 
andere vorm gekozen. 
U zult er bijna geen ge-
nealogische gegevens 
van stadsbestuurders 

in tegen komen. Wel wordt het bestuur van de stad uit aller-
lei hoeken bekeken. Zo is er een hoofdstuk over de privileges, 
de rechten die Schoonhoven ontving van diverse middel-
eeuwse heren. Maar ook een hoofdstuk waarin het gilde van 
de zilversmeden belicht wordt. Dat het woord ‘bestuur’ ruim 
wordt opgevat blijkt wel uit Hoe zal Schoonhoven feestvie-
ren? In dit hoofdstuk worden allerlei verwikkelingen rond de 
kermis behandeld. Naast het bestuur krijgt ook het leven in 
Schoonhoven dus de nodige aandacht. Het boek heet niet voor 
niets Het leven in Schoonhoven. Toch nog wat genealogisch? 
De opeenvolgende heren en vrouwen worden behandeld, de 
burgemeesters tijdens het Koninkrijk der Nederlanden (1814-
2015). Maar ook de vrouwen in de gemeenteraad, en een aan-
tal wethouders die een speciale rol hebben gespeeld in de ge-
schiedenis van Schoonhoven (de familienamen zijn Schreuder, 
Deerenberg, Peerbolte, van den Broeck en Matheij). Het boek 
is prettig leesbaar, mooi uitgevoerd en fraai geïllustreerd.

 Ї Marijke Y.A. Lambermont, Kwartierstaat Arendina Wil-
helmina Schreurs, Nieuwegein 2014, 77 p., ill., index; uitga-
ve in eigen beheer.

De voorouders van Arendina Wilhelmina Schreurs (1907-1988) 
zijn voornamelijk afkomstig uit Kamperveen en van de Velu-
we. Het eerste deel van de publicatie geeft de kwartierstaat 
in vijftien generaties, voor zover mogelijk met vermelding van 
alle kinderen die uit de gezinnen van elke voorouder zijn gebo-
ren. Het tweede deel geeft van een aantal voorouders nog na-
dere gegevens over hun leven. Een qua uitvoering eenvoudige 
publicatie, maar informatief en keurig verzorgd.

 Ї H.P. Vermaat, Boeren, bestuurders, ambachtslui. Deel 
van het geslacht Vermaat: van Houten via Voorne / Put-
ten naar Breukelen vanaf de 14e tot 21e eeuw. Wat deden 
ze en wat beleefden ze, Breukelen 2014, 250 p., ill.; uitgave 
in eigen beheer, informatie hp.vermaat@kpnmail.nl.

Een gedegen uitgevoerde publicatie over deze familie, met een 
uitgebreide inleiding die veel bijzonderheden verschaft over de 
familie, hun afkomst en waar zij woonden. Tot mijn verrassing 
zelfs een plaatje van een pand in Haarlem waar ik ooit gewoond 
heb: brouwerij de Drie Claveren; dit als illustratie en toelichting 
bij voorouders die het beroep van bierbrouwer uitoefenden. 
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Het boek is een mooi voorbeeld hoe een genealogie vorm kan 
krijgen. Enkele mindere punten: sommige afbeeldingen zijn wat 
minder goed uitgevoerd en ik mis de index. En bij een boek van 
250 pagina;’s kan een onderzoeker die toch goed gebruiken. 
Een en ander doet echter niets af aan de opzet en de inhoud van 
het boek, dat verder zonder meer goed te noemen is.

 Ї Marco Voskamp, Genealogie van de Westlandse tak 
Voskamp (1714-2014), 2014, 360 p., ill., index; uitgave in 
eigen beheer, ISBN 978 9090 28683, informatie marco@
voskampweb.nl.

Deze familie is afkomstig uit Duitsland, stamvader Herman 
of Hermanus Voskamp is rond 1718 geboren in Strohe, in de 

buurt van Bramsche. 
Hij was een zoon van 
Johann Jurgen Dresing 
en Anna Adelheit Vorth-
mann. De naam Vos(s)-
kamp werd aan deze 
kinderen toebedeeld 
door het tweede huwe-
lijk van de moeder met 
Rolff Vosskamp. Die 
naam is weer afkomstig 
van een boerderij. Her-
man Voskamp trouwt 
in Nederland met de uit 
Monster afkomstige 

Jannetje van Wemen. Het eerste deel gaat in op de herkomst 
in Duitsland en de naamgeving van de familie, en het Mon-
ster van de achttiende eeuw, waar Herman als tuinman op 
een van de vele buitenplaatsen werk vond. Na de eerste ge-
neraties worden drie verschillende takken van de familie be-
handeld, afkomstig van Pieter Voskamp, van Arij (Arie) Vos-
kamp (de Zegwaartse tak), en de tak van Johannes (Hannes) 
Voskamp. Deze tak stamt van het ‘gezin van zeventien’, het 
aantal kinderen dat deze man had. Ietwat storend is het in de 
tekst blanco laten van een aantal pagina’s; de auteur heeft 
dit gedaan om met een nieuw gedeelte op de rechterpagi-
na te beginnen. Omdat er geen gebruik wordt gemaakt van 
kopjes boven de nieuwe delen is dat echter verwarrend, om-
dat je gaat twijfelen of er bij het productieproces misschien 
iets mis gegaan. Hoort die pagina blanco te zijn, of was het 
een vergissing. Verwarrend is ook het verschillend gebruik 
van het woord ‘tak’. In het boek is sprake van drie takken van 
de familie, stammend van een en dezelfde voorouder. Maar 
ook in de titel is sprake van het woord tak, terwijl ‘familie’ 
daar eigenlijk beter op zijn plaats was geweest. Het boek 
besluit nog met de nakomelingen van een broer van Herman 
Voskamp, die aanvankelijk in Duitsland woonden, maar ver-
volgens naar de Verenigde Staten emigreerden. Verder een 
keurig uitgevoerd boek. Nog een kleine opmerking: Willem 
Frederik van Oranje-Nassau (de later Koning Willem I) land-
de niet in 1814 in Scheveningen, maar in 1813; in 1814 werd hij 
Souverein Vorst van de Nederlanden.

 Ї Sjaak Zonneveld, Substratum. Een familiegeschiedenis, 
Den Haag 2014, 192 p., ill., geen index; uitgave van Uitgeve-
rij De Nieuwe Haagsche, ISBN 978-94-91168-64-2.

Dit boek is geen genealogie, maar zoals de ondertitel al zegt: 
een familiegeschiedenis, en dan wel betreffende de familie 
van de auteur, wat helaas niet uit de titel en ondertitel blijkt: 
(van) Sonnevelt / Zonneveld. Wat de auteur in dit boek aan-
duidt als de ‘Stamboom van mijn voorouders in rechte lijn’ is 
in feite een stamreeks. Jammer dat gekozen is voor kale jaar-
tallen bij deze personen, en niet voor meer gegevens. Het boek 
is een zeer persoonlijk verhaal geworden van de auteur over 
zijn familie. De eerste twee hoofdstukken handelen over de 
oudere generaties, en de laatste drie over zijn grootouders 
en ouders. Wat het boek ontbeert is een overzicht van de in 
die hoofdstukken ten tonele gevoerde personen. Als je niet 
in de familie ingevoerd bent is het verhaal daardoor soms wat 
moeilijk te volgen. Door de persoonlijke stijl varieert het boek 
(ondanks de vlotte schrijfstijl) van moeilijk te volgen tot ont-
roerend.

Verder ontvingen wij
Mechelen, dopen 1565-1649, 2005 (5 delen); uitgave in eigen 
beheer van de ‘Vlaamse Vereniging voor Familiekunde’, Regio 
Mechelen vzw.
Deel 1: van ‘A’ tot en met ‘De Man’ (494 p.); 
Deel 2: van ‘De Mante’ tot en met ‘K’ (466 p.); 
Deel 3: van ‘L’ tot en met ‘R’ (418 p.); 
Deel 4: van ‘S’ tot en met ‘Van Peel’ (582 p.); 
Deel 5: van ‘Van Peen’ tot en met ‘Z’ (490 p.).

Mechelen, huwelijk 1519-1649. Gesorteerd op Familienaam 
Bruidegom, 2004 (2 delen); uitgave in eigen beheer van de 
‘Vlaamse Vereniging voor Familiekunde’, Regio Mechelen vzw.
Deel Ia: van ‘A’ tot en met ‘M’ (520 p.); 
Deel Ib: van ‘N’ tot en met ‘Z’ (542 p.).

Mechelen, huwelijk 1519-1649. Gesorteerd op Familienaam 
Bruid, 2004 (2 delen); uitgave in eigen beheer van de ‘Vlaamse 
Vereniging voor Familiekunde’, Regio Mechelen vzw.
Deel IIa: van ‘A’ tot en met ‘M’ (464 p.); 
Deel IIb: van ‘N’ tot en met ‘Z’ (586 p.).

Mechelen. Parochieregisters trouwen. Algemene Index, 3 cd’s. 
Disk 1: 1650-1699; 
Disk 2; 1700-1749; 
Disk 3; 1750-1796.

Mechelen. Parochieregisters overlijden, 3 cd’s. 
Disk 1: 1750-1797; 
Disk 2; 1700-1749; 
Disk 3; 1650-1699.
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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).

Duitsland
An Niers und Kendel [Goch], 2014 nr. 53. H.J. Koepp: Das ehe-
malige Gasthaus ‘Zu den drei Kronen‘ [300 jaar aan de Markt; 

Foest, Vuyst, Wegener, 
Wichmann/Wickermans, 
Montenack, Weghmann, 
Schreiber, Schluiter, 
Bockmeulen, van Aerßen, 
Pasch, Kümmel, Klönne, 
Ruyss, Hagedorn]; G. 
Kade: Haus Terporten [in 
Hassum; von Loe, Wolf 
Metternich zur Gracht, 
von Groote Coenen]; W. 
Coenen: JOMO - Ein Ge-
wächs aus Goch [Josef 
Moll; levensmiddelen; 
Versteyl]; W. Verfürth: 
Die Gocher Eisenbahn-

strecken werde zweigleisig [ook naar Nijmegen en Boxtel, 
Groesbeek]; H.-J. Koepp: Die Geschichte der Fotografie in 
Goch [Rensing, Gebr. Genesius, Krug, Heselmann und Castein, 
Koerver, Hünnekens, Neikes, Bohm]; idem: Rind- und Schwei-
nemetzgerei Hermann Kemper …].

Arbeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Fami-
lienforscher [AGoFF], 2014-4. P. Bahl: Neues ‘Online-Register 
Publikationen’ [databas op publicaties]; Westpreußenkartei 
von Helmut Strehlau übernommen; Die neue Homepage des 
Arbeitskreises donauschwäbischer Familienforscher; Neu-
es Bestandsverzeichnis zu Kirchenbüchern in der Neumark; 
Schlesisches Pfarrerbuch [17.000 Pfarrer, 1400 Gemeinden; 
mit biographischen Daten].

Archiv für Familiengeschichtsforschung (AfF), jg. 18, 2014-
4. H. Prieuwer: Auch eine Auswertungsmöglichkeit von Kir-
chenbüchern: Ernährungsbedingte Krämpfe und Abzehrung 
bei Kindern im Mittelrheingebiet im 18. und 19. Jahrhundert 
[doodsoorzaak: kramp; statistieken]; G. Eichbaum: Wibrandis 
Rosenblatt, durch ihre Ehemänner Oekolampad, Capito und 

Bucer Stammutter der oberdeutschen Reformation [But-
zer=Kuhhorn, Silbereisen, Strub, Keller, Lombard, Söll, Meyer 
zum Hirtzen]; J.-G. Schulz: Familientreffen nach 343 Jahren 
[Praetorius]; L. von Lehsten: Digitalisate und Datenbanken im 
Internet [overzicht].

Archivar, jg. 67, 2014-4. Internationale Archivbeziehungen; 
Bestandserhaltung und Bühnennebel [Deutsche Kolonialak-
ten in Kamerun]; Archivische Kooperation zwischen Schles-
wig-Holstein und Dänemark; Das deutsch-niederländische 
Archivsymposium; Sächsisch-tschechische Zusammenarbeit; 
Von Koop-Litera Österreich zu Koop-Litera International 
[nalatenschappen]; Archion - das Kirchenbuchportal ist online; 
Das Retortenfindbuch. Erschließung von 17.000 Karten des 
Flurkartenwerks von Württemberg und Hohenzollern (1818-
1863) durch Metadatenrecycling; Briefe aus dem Spätmittel-
alter [Gonzaga]; Die Botschaft des Porträts; Russisch-deut-
sches Seminar zu Informationstechnologien im Archivwesen; 
Globalisierung auf französisch.

Blätter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde, 
jg. 77, 2014. A. Sauer: Menschliche Schicksale in historischen 

Quelle am beispiel von 
Pfarrei und hofmark 
Ilmmünster [30-jarige 
oorlog, koortsslachtof-
fers uit 1741; Wendlinger, 
Praun, Floßmann, Samb-
püchler, Lechner, Perger, 
Aumiller, Westermayr]; 
G. Beck: Exulanten in 
Nordschwaben [naam-
lijst uit 1611; Angerer, Ra-
bus, Waltenberger, Kam-
merecker]; B. Fischer: 
Die Weitlinger Zunftlade 
[met kwartierstaten; 

Lippoldt, Lettenbauer, Konlen, Mair, Regenspurger, Zausch, 
Frey, Rauter, Heuberger, Libolt]; L. von Lehsten: Die Familie 
von Pflummern in Dienst von Reichsstädten und oberdeut-
schen Fürsten und Herrschaften [juristen; ongeveer 90 per-
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sonen; Pflaumer, Dinkel, Majer/Meyer, Pappussin, Reichlin 
von Meldegg, Rollin]; A. Sauer: Mobilität in früherer Zeit: Die 
verzweigten Wege der Familie Trammer [Mildner, Windisch, 
Kremp, Gerhardinger]; J. Auer: Untertanenbeschreibungen 
- eine besondere Quellengattung [1785 in Hofmarken San-
dersdorf en Mendorf; Ullinger, Prifilinger, Nest, Seegerer, 
Seemayr, Falter, Kammerer, Pfäffel]; Die Akten des Reichs-
kammergericht Eichstätt und Umgebung, 1366-1806 [Velt-
salb, Windhauser, Oppel, Eisenhauer, Seelmann, Schirot, 
Becken, Schilcher]; R. Sauer: Gregor. Eine Lebensgeschich-
te zum Ersten Weltkrieg. Werkstattbericht [Wirsching, 
Diepold]; H. Vogl: Bischöfliche In struktionen im 17. Jh. [Baisle, 
Peisl, schoolmeesters en kosters]; J. Auer: Hinrichtungen we-
gen Hexerei in Eichstätt von 1585-1723 und Wanderungsbe-
wegungen … [Gutmann, Khayerin].

Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblätter 
[AKdFF], jg. 40, 2014 nr. 154. G. Junkers: Die Ahnen des Nobel-
preisträgers für Chemie 2014 Stefan W. Hell aus Sanktanna 
im Banat [Heubacher, Eberwein, Gruber, Kitzinger]; R. Schütt: 
Weitere Auswanderer aus der Gemming'schen Herrschaft 
Steinegg nach Ungarn [Salzinger, Mülthaler, Held, Mistl]; L. 
Falzboden: Auswanderer aus Damscheid und Niederburg 
[Naunheimer, Ponstein, Gulich, Karl, Licht, Ripp]; idem uit 
Bleichheim en Nordheim [Duft, Ammann, Wacker, Stör, Durath, 
Schach]; G. Herk: Die Revolutionsjahre 1848/49 im reformier-
ten Kirchenbuch von Feketitsch [overlijdensakten; doods-
oorzaak: Waffenschuss]; N. Schwander: Ungarnauswanderer 
in den KB von Neuershausen im Breisgau [naamlijst; o.a. Wüst]; 
U. Detemple: Arpád Thierjung, eine Banater Fussball-Legende 
[stamreeks; Dremedy, Messmann, Eml, Feisztl, Apró]; L. Falz-
boden: Herkunft der Stauder-Ansiedler von Csatalja gefunden 
[Hauck]; Zufallsfunde [Nissler].

Der Eisenbahner-Genealoge, jg. 41, Bd.7, 2014-10. 40 Jahre-ju-
bileum [terugblik en overzicht]; Die Pfarrer, Bildhauer und Ma-
ler Dreißigmark und ihre Familien [Stertewein, Scharff, Lauen, 
von Hantelmann]; Historisches über Eisenbahnen und Eisen-
bahner [lijst Backes-Zumegen]; Die Ehestiftungen des Kirch-
spiels Ilten [verv., Wefer-Winter].
 Idem, Tagungsschrift 41. Jahrestagung 2014. D. de Lange: 
Aschaffenburgs Stadtgeschichte; Wappen, Siegel, Fahne; 
1866 Pruisisch.

Emsländische und Bentheimer Familienforschung, Bd. 25, 
2014 nr. 127. H. Voort: Die letzten Bentheimer aus dem katho-
lischen Zweig der Grafenfamilie [van Zelst, v. Limburg-Stirum, 
v. Manderscheid-Blankenheim, v. Hessen-Rheinfels, de Bour-
nonvile, d' Ursel]; K.-L. Galle: … da ist meine Heimat, da bin ich 
zu Haus [biografie; Perlewitz, Wiarda]; B. Gröniger: Mutter-
tag-Muttertasse-Mutterkreuz [historie; bevolkingspolitiek]; 
J.-H. Boerrigter: Nachkommen von Frederik Willem Lamping 
[uit een Statenbijbel, 5 gen., 1775-1904; Henkel, Oosterwijk (uit 
Ootmarsum), Völkers, Heespeling, Wichard, Bode, Gaalman, 
Woltering, Aalming, Lendering]; D. Schulte: Aus ‘Bentheimer 

International Society’ 
[USA; Schulte-Bernd, 
onderzoek in België, Ne-
derland en Schüttorf]; 
Das fünfte Kavallerie-
regiment aus Michigan 
im amerik. Bürgerkrieg 
1861-1865 [Zoerman, 
Ryink/Reinink (uit 
Hoogstede), Custer, Kok, 
van Bree]; H.H. Becht-
luft: Älteste historische 
Markierung in Twist er-
innert an Streitigkeiten 

[weiderecht in Barger Compascuum verloren, zgn. Traktatlän-
der]; M. Crabus: Ehrwürdiger Pontanus spendet Stadt Lingen 
3000 Taler [1680; predikant in Meppel; hervormde i.o.v. Willem 
III van Oranje het kerkwezen in Lingen en de scholen; profes-
sor in de theologie te Utrecht, waar hij in 1717 stierf]; Juden im 
deutschen Fußball [van Coeverden, Frank]; Mathilde Vaerting 
aus Messingen und ihre Familie [eerste vrouwelijke professor 
in Duitsland]; H. Lemmermann: Auswanderer vom Hümmling 
in Amerika (1837-1900) [2500 emigranten]; K.-L. Galle: Feri-
en-Einsatz von Lehrern aus dem Emsland im Kriege [Peters, 
Sander].

Familienforschung heute [Magdeburg], 2014 Heft 28. K. Scholz: 
Die Entwicklung des landeskirchlichen Archivs Magdeburg 
von 1936 bis 1989 [overzicht; indeling in Kirchenprovinzen; 
Personengeschichtliche Quellen verfilmingen]; I. Schulz: Die 
Charakterisierung der Bördebauern durch den Kantor Christi-
an Karl Plato in dessen 1791 erschienener Reisebeschreibung 
[ook in Braunschweig, Halberstadt, Quedlinburg en Barby]; 
Die Familienbücher von Kurt Bartels [bijna compleet in het 
Noorden; overzicht van Ackendorf-Zobbenitz]; W.G.K. Ulrich: 
J.F.A. Meyer … in Wolmirstedt [verv.; Schönduve/Schöntube, 
Möller, Mollenhauer, Blankenborg, Ohle, Blanke, Reinhardt]; 
C. Schubert: Genealogie A.G. Werners, deel VI [Schilling, 
Holstein, Langguth]; U. Wenzke, I. Schulz: Bevölkerungsge-
schichtliche Quellen für die Zeit des 30-j. Krieges [verv.; naam-
lijsten per dorp; Mittagk, Dhuis]; Lehrlinge des Magdeburger 
Zimmerhandwerks 1724-1808, deel 1 [Burkhard, Hammer, Oß-
wald].

Der Genealogische Abend [Lippe], 2014 nrs. 53. Kwst. Paul- 
Reinhard Peters [Mueseler, Retzlaw, Brinkmann, Tippe, Gast]; 
Unterrichtung der Taubstummen in Lippe [Kespohl, Bozzi, 
Goldschmidt, Reue, Hinnenthal].
 Idem, nr. 54. Kwst. Michael Pörtner [Eickermann, Sprenger, 
Schöttler, Cord-Barlach, Oesterhaus gen. Linnemann, Kleine 
Depenbrock, Artschwager, Tramp]; Was ist 1840 in Blomberg 
geschehen? [verdachte dood baby; Krüger, Wedeking, Sau-
erländer]; Hagelschlag [Röhrmann]; Bigamie – Erlaubnis nach 
dem 30-j. Krieg.
 Idem, nr. 55. Kwst. Gustav Redeker [Weber, Stock, Strate 
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gen Dehlendorff, Klocke, Polmann, Wellner, Frevert, Hilker, 
Deppe]; Neues zum Kirchenbuchportal [overzicht, betaalsite].
 Idem, nr. 56. Kwst. August Bolhöfer [Niedermeier, Spilker, 
Tantze, Begemann, Stukenbröker, Hagemeister, Gröne, Sie-
ker, Avenhaus]; Schadensfeuer [18e eeuw, meldingen 1743-
1789; Auszug aus einer Akte 1767/68; Lohman, Grütemeiers]; 
Aufstellung der Häuser in Lippe, die 1905 noch mit Stroh bzw. 
Strohdocken gedeckt waren [overzicht].

Königsberger Bürgerbrief, 2014 nr. 84. L. Grimoni: Banken in 
Königsberg; idem: Karl August Heinrich Burow (1809-1874) 
[uitvinder]; Ch. Gottschalk: Als auf Königsberg die Bom-
ben vielen [1944; meerdere aansluitende verhalen]; E. Nau-
mann-Redlin von Meding: Die Medizinische Klinik der Alber-
tus-Universität [Remer, Elsner, Sachs, Hirsch, von Leyden, 
Naunyn, Minkowski, Lichtheim, Schittenheim, Assmann]; Die 
Königsberg ‘Deutschen Auskunftei 1930’ der Nationalsozialis-
ten [Berg, Borchardt, Sokolowsky, Kastan, Jessner, Cohn, Ro-
sinski]; Ch. Gottschalk: Grab von Karl Rosenkranz (†1929); K. 
Goebel: Die Vorfahren von Johannes Rau in Königsberg [Hart-
mann, Köhler (uit Barmen), Hein (uit Memel), Boldt x Schmidt, 
Meyenreiß, Michel, Greiff, Rabe (allen uit Königsberg, 16e-17e 
eeuw)].

Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde 
83/2014. Städtische Feldmarken und Landwehren in Lippe 

[uit Blomberg, Lemgo, 
Lügde]; A.& C. Sassen: 
Das Bildnis eines rätsel-
haften jungen Ritters. 
Zu den mittelalterlichen 
Stiftergrabplatten in der 
ehemaligen Klosterkir-
che Marienfeld [Barba-
rossa, Heinrich der Löwe, 
von Rheda, zur Lippe, 
von Wöltingerode-Wohl-
denberg, von Katzeneln-
bogen, Niermann]; W. 
Bender: Der Ausbruch 
des Tambora (1815) und 
seine auswirkungen in 

Lippe [vulkaan; veel regen, slakkenplaag; geen zomers; prijsex-
plosies; meer sterfgevallen]; S. Löffler: Die Verfassungsent-
wicklung des Fürstentums Lippe-Detmold im 19. Jahrhundert 
[grondwet; Landstände; Schaumburg-Lippe, zu Lippe-Biester-
feld]; B. Sunderbrink: Das erfundene ‘Augusterlebnis’ und der 
Beginn des Ersten Weltkriegs in Detmold [Neitzel, mobilisatie]; 
F. Konersmann: Ursachen von Sterblichkeit unter der Bewoh-
nerschaft der Blödenanstalt Eben-Ezer in Lemgo 1910-1923 
[W.) I; geestelijk gehandicapten; Diehl, Wulfhorst]; Sammeln 
und bewahren [discussie]; J. Scheffler: Biografische Zugänge 
zur Handwerksgeschichte im Stadtmuseum [ambachtslieden, 
schilderschool, gilden]; Briefe der jüdischen Familie Herzberg 
aus Detmold 1939-1946.

Mitteilungen des Mindener Geschichtsvereins, 84/2014. Ein 
mehrperiodischer Fundplatz/Die Römer an der Weser in Por-
ta Westfakica-Barkhausen; M. Landau: Die Entwicklung der 
weltlichen Gerichtsbarkeit in Minden [historische ontwikke-
ling; afbakening met de clerus, Lübbecker Rezess van 1573, 
Gogerichte, stadsrecht van 1613]; Ph. Koch: ‘Vollgestopfte 
Raritätenkammer’ [museum]; H. Winter: Erinnerungen mit den 
Friedensglocken St. Martini Minden und in St. Michaelis-Krzy-
zowa/Kreisau [von Moltke]; M. Weissmann: Stationen auf dem 
Weg zur nationalsozialistischen Herrschaft [karikaturen]; N.F. 
Bittmann: Versuch einer Profilierung Mindens [tentoonstelling 
industrialisering].

Spurensuche [Tecklenburg], 2014-2. Themanummer Tecklenburg 
und seine Bürger; Die Münzprägungen von 1683; J. Altmann: Die 
Bestallung des Hausvogts Leonard Altmann [1707]; Scharfrich-
ter Esmeyer und die Hinrichtung im Ober-Ems -Departement 
1811der Dolle 1785 [Moser vermoord]; C. Spannhoff: Trinken ist 
die Hauptbeschäftigung; Etat der Bevölkerungs-Aufnahme in 
dem ober-Ems-departement 1811 naamlijsten [ook in Armen-
haus: Unnewehr; en Dorfbauerschaft]; idem: Beiträge zu einer 
Glockenspeise [donoren kerkklok in 1642]; H. Gosmann: Heiraten 
in den Niederlanden [lijst Berger-Winkelmann]; idem: Tecklenbur-
ger bei der VOC [alf. lijst: Adolf-Zwanenburg]; Auswanderer: [lijst 
Heesmann-Tirp; fam. Pelle in Amerika; Tecklenburger in Amster-
dam [alf. lijst Bossemeier-Wollenberg].

Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Ge-
schichte, Bd. 139, 2014. A. Röpcke: Die Bibliothek des Eutiner 

Kollegiatstifts; L. Kragh: 
‘Zweibeinigte Holzwür-
mer?’ Die Bauern und 
der Waldrückgang in 
Schleswig-Holstein in 
Mittelalter und Früher 
Neuzeit; M. Greinert: 
‘Auff dem Hoch-Fürst-
lichen Beylager’. Ablauf, 
Inszenierung und dynas-
tische Bedeutung Got-
torfer Vermählungen im 
17. Jahrhundert am kur-
säschsischen, dänischen 
en schwedischen Hof 
[huwelijken van Friedrich 
III (reg. 1616-1659), Chris-

tian Albrecht (reg. 1659-1694) en zusters/dochters]; R. Han-
sen: Uwe Jens Lornsen diesseits der historischen Realität; H. 
Schultz Hansen: Der Handstreich des Prinzen von Noer gegen 
die Festung des Gesamtstaats in den Herzogtümern {1848]; B. 
Becker: Michael Jebsen (1835-1899), ein politischer Unterneh-
mer in Nordschleswig.

Zeitschrift für Mitteldeutsche Familiengeschichte (ZMFG), 
jg. 55, 2014-4. K. Passkönig: Paßkönig – ein eingedeutschter 
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sorbischer Zuname aus der Niederlausitz [Tschutschela, inwo-
ners van Brieske 1448-1870; 4 linies worden beschreven, bron-
opgaven (o.a. brieven); Petsch, Wurlich, Golcke, Müller, Baßkö-
nig]; P. Engel: Drei Generationen Pfarrer Franck in Hellingen 
bei Heldburg (Thüringen) im 16. und 17. Jahrhundert [Rosa, 
Weiß, Eichel, Liebermann, Schwalbe, Röder]; H.-D. Schneider: 
Die Sachsengräber in Miltenberg und Kleinheubach [ongeluk 
pont in 1814; naamlijst: Albrecht-Winkler].

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde (ZNF), jg. 
89, 2014-4. G. Regenstein: Charlotte Regenstein. Eine bio-
grafisch-genealogische Spurensuche [schrijfster; Borchert, 
Grohmann/Schulze, Bard, von Bülow, Hallberger]; T. Rumann: 
Das Stammbuch des Carl Levin Rumann (1765-1841) aus Bö-
singhausen und Stolberg/Harz [album amicorum, vanaf 1786; 
Müller, Kuntz, Mogin, Holborn; alf. lijst: Allhausen-Zerreuner; 
116 personen]; O. Puffahrt: Straffestsetzungen bei übertretun-
gen in der Stadt Lüneburg [18e eeuw; lijst per jaar: A.D. Siegel-
sers 1 Mark boete voor het te laat tappen van bier op zondag]; 
F. Hopfgarten: Auswanderer Hieger aus Melle-Oldendorf [En-
gels, Hoche, auf der Masch, Niemann, Kampp, Grieve]; D. 
Koch: Rückblick auf meine Familienforschung [von Ahlden, 
d' Olbreuse, Hollborn, Lehne-Friedhoff, Brinkmann].

Zeitschrift für Ostdeutsche Familienkunde, jg. 62, 2014-4. 
M. Haeusler: Die Familie Haeusler und die Erbscholtisei Nie-
der Mois im Kreis Neumarkt, Schlesien [koop in 1692; Häusler, 
Tilgner, Hentschel, Kirsch, Schneider, Heidler, Hillmann]; G. 
Hochstrasser: Nachtrag zum Familienbuch Perjamosch und 
Perjamosch-Haulik im Banat [Adam, Altmeier, Bürger, Trokur, 
Ehling, Gillich, Hye]; G.-H. Zuchold: Zur Besitzergeschichte 
schlesischer Herrenhäuser. 10: Boberstein [von Schaffgotsch, 
von Zedlitz, v. Nostitz, v. Buchs, v. Rothkirch, v. Köckritz]; Die KB 
von Würben im Kreis Schweidnitz [overzicht].

Finland
Genos, jg. 84, 2013-4. M. Paloheimo: Merchants with Russian 
backgrounds in Finnish cities in the early nineteenth century; J. 
Keskinen: Passing the baton: the change of generation in Pori's 
merchant families in the eighteenth to nineteenth centuries 
[als een koopman overleed gingen zijn goederen over naar 
de volgende generatie, maar het recht om koophandel te 
bedrijven werd verleend door de overheid; aan de hand van 
voorbeelden wordt getoond hoe vreemd de vererving van 
dit recht kon verlopen]; S. Seppälä: Differences in burghers' 
wealth in Pori and Rauma in 1600 [belastingregisters als bron 
voor vergelijkend onderzoek naar de welstand van burgers].
 Idem, jg. 85, 2014-2. S. Sippu: On the development of 
Sippola's peasant land rights from the time Old Finland (18th 
century); H. Impola: Sluk-Luck-Luuki-Collan? [16e-17e eeuwse 
familie; Sigfrid Luck, Klaus Sigfridsson]; T. Miettinen: Suku-
tutmusta Uudeltamaalta Länsipohjaan [geslachtsboek van 
Johannes Bureus].

 Idem, 2014-4. Kehdosta hautaan. A. Koskivirta: Explaining 
the cause of death: legal regulation, authorities … in Finland 
1600 to the present; V.P. Toropainen: Lepper island: the 
early stages of Seili sanatorium; S-M. Kontturi, J. Eilola: 
Early district doctors as godparents [18e eeuw]; U. Koskinen, 
V. Nissilä: Elisabeth Maria Jordanin ja Johan Rachlitzin avi-
oliitto sekä heidän jälkeläisiään [18e eeuw, 4 gen.; Vessman, 
Dahlmarck, Aulén, Lind].

Groot-Brittanië
Genealogists' Magazine, jg. 31, 2014-7. Themanummer W.O. I. 
H. Agass: Voluntary aid in the Great War; WW I prisoner of war 
camps in Britain [Duitsers geïnterneerd]; voedselrantsoenen.
 Idem, 2014-8. J. Arnold: European Monarchies go their 
separate way [steeds minder trouwen op gelijke stand, 
overzicht]; A. Camp: New Light on the Sobieski Stuarts [John 
Carter Allen (1795-1872), claim afstamming van de 'Young 
Pretender']; A. Joseph: In the Unexpected Matter of 'Uncle 
Nathan' and the Romanian Link; E. Churchill: Medals and 
Mementos; D. Harper: Royal Navy Deaths in the First World 
War [bronnen en voorbeelden].

Italië
Nobiltà, 2014 nr. 120-121. Ordine Cavallereschi [decreet van 
Sigismondo d’Asburgo Lorena ‘per grazia de Dio e per diritto 

ereditario Gran Duca tito-
lare di Toscana’ d.d. 19 mrt 
2014 inzake de Ordine al 
Merito di San Giuseppe]; 
G. Rocculi: Il portale del 
palazzo Bentivoglio nel 
Civico Museo d’Arte An-
tica a Milano; nuova attri-
buzione [entreepoort van 
paleis te Conca blijkt ver-
sierd met de wapens van 
Francesco Sforza mar-
kies van Caravaggio en (x 
1567) Costanza Colonna; 
Francesco erfde het pa-
leis van zijn grootmoeder 

Violante Bentivoglio]; E. Carlan: La documentazione archivi-
stica delle commissioni in materia di onorificenze del ceremo-
niale M.A.E. della presidenza del consiglio (2001-2010) [M.A.E. = 
Ministerio degli Affari Esteri; beschrijving archief ridderorden 
en onderscheidingen]; A. Lembo: Documenti per la storia della 
Guardia Nobile Pontifica: nuovo regolamento e retribuzioni [uit 
de jaren 19-vijftig]; A.B. Bedini: Introduzione alla genealogia ge-
netica; J. de Salazar y Acha: Las Órdenes Militares Españolas en 
el momento actual [De Orden van Santiago, Calatrava, Alcánt-
ara en Montesa en hun grootmeesters, een moeilijk in de huidi-
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ge tijd in te passen erfenis uit de Middeleeuwen; artikel in het 
Spaans]; F. Robotti: I festaggiamenti del carnevale nella Roma 
del Papa-Re [carnaval in Rome tijdens het bewind van de pau-
sen].
 Idem, 2014 nr. 122. G. Aldrighetti: L’Ordine di Malta e l’a-
raldica; A. Pompili: Note circa alcune eccellenze dell’araldica 
ecclesiastica portoghese [o.a. in kerken in Evora en Coimbra]; 
I. Buonafalce: Lo stemma e l’impresa di San Carlo Borromeo 
[1538-1584, aartsbisschop van Milaan]; A. Lembo: Documenti 
per la storia della Guardia Nobile Ponteficia: L’impiego in fun-
zioni stranee al servizio di Guardia [buitenlandse activiteiten 
van deze garde]; O. di Bevilacqua: La famiglia Verità Poeta di 
Verona [familie Verità was al in de 11e eeuw bekend in Verona; 
in 1425 noemde Bartolomeo zich ‘de Veritate dictus Poeta’].
 Idem, 2014 nr. 123. A. Pompili: Le genealogie episcopa-
li, le migrazione diocesane e il loro riflessi nell’uso araldico 
[wijdings lijnen van bisschoppen]; M.C. Sintoni: Ricerche ge-
nealogiche dal Fondo Sommi Picenardi dell’Archivo di Stato 
di Cremona [archiefbeschrijving met circa tweeduizend fami-
lienamen uit Cremona]; S. Olivari de La Moneda: Da Camogli 
a Canton: Storia di famiglia ed epopea dei Tossini [Salvatore 
Tossini emigreerde in 1896 naar Canton in South Dakota]; A. 
Lembo: Breve di Pio VII del 26 settembre 1820 ‘sul riaprimento 
del Libro d’Oro e sull’ammissione al ceto nobile della Città di 
Bologna [pauselijke verordening inzake de adel te Bologna, dat 
na de Napoleontische bezetting opnieuw deel uit maakte van 
de kerkelijke staat]; G. Cadeddu: Il conferimento della nobiltà 
ereditaria al Capitolo della Metropolitana di Lucca da parte di 
Carlo Lodovico di Borbone [adel van de voormalige stadsre-
publiek Lucca onder het bewind van een Bourbon 1824-1847]; 
T. Frasheri: Les ordres de chevalerie des monarchies balkani-
ques, mémoires et survivances [de ridderorden in de konink-
rijken op de Balkan, vooral 19e en 20e eeuw]; C. Pillai: L’inquisi-
zione spagnola in Sardegna e il controllo dei libri proibiti [zelfs 
de werken van Ovidius, Seneca, Dante en Petrarca waren in de 
16e/17e eeuw verboden].

Noord-Amerika
The British Columbia Genealogist, jg. 42, 2013-4. K. Living-
stone: Finding Sam Cozy [Karey, Cozy, Eagles]; J. Moldegei: AG. 
LAB's wife – Mary Ann Ransom 1798-1857 [parenteel 6 gen.; 
Bridgland, Idenden, Simmons]; K. Ledingham: Origins of the 
place name and surname Ledingham.
 Idem, jg. 43, 2014-1. Prijswinnaars: M. Cote-Malley: Do you 
really know them? [Davies, Farrell, Freeman; Engels/Iers/
joods onderzoek]; L. Murtsell: Who was aunt Nan? [onderzoek 
in Schotland; Allison, Armstrong, Hewitson, Hogg, Hunter, 
Johnstone]; C. Lawrence: The story of the King family from Ire-
land [King, Kennedy, Ledgerwood, Jones]; G.G. Anderson: The 
Anderson, McLellan, Mills & Williamson families]; M.D. Rogers: 
ledenlijst Beta Sigma Phi [Abbot t/m Wright]; K. Livingstone: 
Perseverance and serendipity [Brock, Eagles, Lonestreet, 
Western].

 Idem, 2014-2. B. Scales: From Devon to Manitoba to British 
Columbia [Brend, Kitchen]; Perserverance and Serendipity (2) 
[Brock, Ogden, Aitkins, Wythe]; Names from some early Stu-
art Court leets [naamlijst Gaiskel-Wilcock, uit Lancashire/GB]; 
Fenian Raid Bounty Applications, 1913, Nova Scotia [naamlijst 
Acker t/m Veinot]; The Voice Mirror ['Telephone Talk' 1939, 
naamlijst Allwork-Young]; The Beaver Index (5) [1981-1985].
 Idem, 2014-3.B. Jones: One soldier's journey [George 
Timms, WWI]; J. Kidwell: private G.E. and A. White [broers; exm. 
MacCabe] en J. White [exm. Hargreaves; WWI]; D. Rogers: The 
Gold Stripe, 1919, vol. 3- selected index; D. Mitchell: Remem-
bering a Surrey, BC, war hero: James Buchanan Mitchell [Iers]; 
idem: Researching Canadian military prisoners of war – World 
War I.

Huguenot Heritage, 2014 nr. 18. Huguenot Heritage organizes 
extensive print collection; CD-rom 'Huguenot Surname Index' 
[full index, meer dan 200.000 namen]; First National Huguenot 
Heritage Center in UK is funded; R. Nash: The Huguenot Galley 
slaves [Neau, Bion, Knox].

Michigana, jg. 60, 2014 nr. 241. Western Michigan Genealogi-
cal Society 60 jaar. P. Caterholm: My grandma's adventure to 
Central America [Elizabeth Homan 1887-1955; Platte, Batsche, 
Brechting, Henze]; M. Rash Alt: History and Genealogy re-
sources in Wyoming, Michigan; A. Dawson: Research: from a 
distance [Easterday]; M. Vidro Patrick: My full circle, ah ha! mo-
ment [hutkoffer; Carr x King, Clark]; K. Campbell: Welsh family 
aids colonization of two nations [Thomas]; B. Schirado: Publish 
your own family history book [adviezen]; 1939 Kent County 
eighth grade graduates [naamlijsten per township; van Tim-
meren, van Bree, de Bruyn, Rozema, Geldersma, Zeeff, Zoer-
man, Terpstra].
 Idem, 2014 nr. 242. In 'The Village Square': militaire bron-
nen; M. Rasch Alt: The Sparta Township Historical Commis-
sion; B. Randall: The disappearance and reapppearance of 
Gale Kidney; M.E.Carling: Neighbors through the years [Wil-
liamson, Oakes, Stehouwer, Latto]; M. Lane: That's quite a sto-
ry! My big discovery about my grandmother Martha [illegitiem 
kind 1747]; Tj. Wieringa: The Bonsera Meenway [Sickaz, Bruyns, 
Oedsma, Edonis]; S.M. Deboer: Key Dutch sources; idem: Con-
nect to Other Dutch researchers [lijst Afman-Ziel].

  Idem, 2014 nr. 243. D. 
Haviland Fedko: Our ex-
tended Family; The Vil-
lage Square [database 
Chicago Dunning Cem-
etery]; L. O'Brock: Muder 
on Bridge Street [Martin 
Hendricks x Elizabeth 
Kramer, Nederlandse 
immigranten in Walk-
er, Michigan; dochter 
Cathe rine Hendricks 
(1904-1929) bleek ver-
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moord te zijn]; J.M. Trotter: Finding our Irish Cop: from family 
secret to scandalous ancestor [Packer, Massey]; B. Schirado, 
R. Strauss: A Sense of Place: the Beckmaze House [Lincoln, 
Williams]; J. McCall Jensen: The Civil War, the Ladies Soldiers' 
Aid Society and the First Congregational Church of Grand 
Rapids [o.a. ledenlijst]; M. Rasch Alt: Inland Water Route His-
torical Society.

The New York Genealogical and Biographical Record, jg. 
145, 2014-1. P.A. Metsch: Identifying the parents of William H. 
Mackey (1786-1864) of Rensselaerville, Albany County, New 
York [Kelsey, Storm, Baker, Griffin, Caldwell]; M. Grant Hait: 
The ancestry of elder Henry Hait, Primitive Baptist preach-
er of Connecticut and New York; R.A. Hill: William and John 
Knowles, New York stonecutters: their ancestors and descen-
dants [Hunter, Dewsnap, Dewitt Elsifeer (Elsevier?)]; R. Geiger: 
The diary of Wendelin Merk: Epfenhofen, Baden, to Rochester, 
New York [verv.; 1885-1905; Glaser-Holderer, Rendler, Hons-
berger]; F. Doren Stone: Jan Aertsen Vanderbilt, his children 
and grandchildren [Schenck, Remsen, Barends, Wykof, van 
Ars dalen, Onderdonk, Hardenberg, Brinkerhoff, Fonteyn].
 Idem, 2014-2. P. Streeter: Was Louisa, daughter of Aaron 
and Lucy Beard … the second wife of Thomas Streeter [Fitch]; 
The Civil war diary of George M. Holmes … 1862 [Mc Clellan, 
Thurston]; F.C. Hart jr: John and Mary (Lyon) (Studwell) Wil-
son … [Palmer, Winthrop, Ogden]; P.A. Metsch: Identifying the 
parents of William H. Mackey (1786-1864) [verv.; Hendricks, 
Kelsey, Ten Eyck]; M. Grand Hait: The ancestry of elder Henry 
Hait, Primitive Baptist preacher of Connecticut and New York 
[Crissey, Peck, Palmer, Coggeshall, Brush, Cowdry, Knapp].
 Idem, 2014-3. H.A. Henderson: A missing heir: reconnecting 
Elizabeth (Basset) Porter to her parents, Lewis and Dorcas 
(Hoxie) Bassett; C.W. McDonald: Warner Lockwood of New 
York, North Carolina and Illinois; M.G. Hait: The ancestry of 
elder Henry Hait, Primitive Baptist preacher of Connecticut 
and New York; J. Boulden: Correcting the Shropshire, England, 
line of the Whittinghams of New York City; idem: A possi-
ble lineage for John Whittingham, Innkeeper, of Shropshire, 
England; P. Streeter: Was Louisa Beard of Connecticut, Mass., 
and Chenango Co., NY, the second wife of Thomas Streeter of 
Steuben Co., NY? [verv.].
 Idem, 2014-4. J. de Vries Kelly: Some ancestors of Nelly 
Jane (Franklin) LeFevre: an African American of the Mid-Hud-
son Valley [19e eeuw; Church, Freer, Deyo, Brodhead]; N. Niles 
Wehner: The Stuebner Letters, Brooklyn, New York: Tragedy 
in a German immigrant family [x Beckmann, Jancker; weeshuis; 
Heinzelman, Lindinger, Caruthers, Ledogar]; J. Boulden: Cor-
recting the Shropshire, England, line of the Whittinghams of 
New York City [verv.; Davis, Rollinson, Raby, Fisher, Nicholls, 
Craddock]; H.A. Henderson: A missing heir: reconnecting Eliza-
beth (Bassett) Porter to her parents … [Clarke, Munger, Bar-
nett, Munn]; C.W. Mcdonald: Warner Lockwood of New York, 
North Carolina and Illionois [verv.; Camp, Thayer, Munson, 
Hoyt]; P. Streeter: Was Louisa Beard … the second wife of 
Thomas Streeter … [verv.; Baird, Lassley]; additions and cor-

rections [Luten, Delhel, van Siklen, Vanderbilt]. Indexen 2014.
The New York Researcher, jg. 24, 2013-4. C. Ziegler: Index to 
Ward 17, Manhattan, from the 1855 Census is completed; J.E. 
Skillman: A practical application of DNA Testing to a New York 
family [Skillman, Hart]; P. Raftery: The Westchester County 
Historical Society [opgericht in 1874, historie]; H. Macy: Focus 
on New Netherland.
 Idem, jg. 25, 2014-1. New York newspapers [overzicht]; J. 
Graziano: Westchester County Archives [testament P. Galpin 
1684]; The New York Family History School.
 Idem. 2014-2. J.E. Wilcox: Exploring Research Resources 
for Hudson Valley tenant farmers [Goes x van Schaak, Brogh, 
Beekman]; Periodicals [resources for NY genealogical re-
search]; New on the NYG&B website.
 Idem, 2014-3. J.T. Spellman: Tax records. A treasury of New 
York information [Douglas]; More New York State records on 
ancestry.com; Genetic Genealogy; Finding selected Govern-

ment records at Manhat-
tanpast.com].

Idem, 2014-4. S.P. 
Waide: NYPL's United 
States Sanitary Com-
mission Records [Civil 
War bronnen]; Y-DNA ex-
plained; Buffalo and Erie 
County Public Library 
[bronnenoverzicht]; Im-
migration Research 
[handleiding bij nieuwe 
bronnen].

Oostenrijk
Carinthia I, jg. 204, Teilband I. Festschrift für Claudia Fräss-Ehr-
feld. P. Stih: Die Integration der Karantanen und anderer Al-

penslawen in das fränk-
isch-ottonische Reich; 
800 Jahre Sachsenburg; 
F.W. Leitner: Auf den 
Spuren banbergischer 
Geschichte in Kärnten; 
G. Biermann: Ein Bericht 
über bewaffneten Wider-
stand in Stock enboi 1600; 
C. Tropper: Die Äbtissin 
als Leiterin eines Wirt-
schaftsbetriebes … Regi-
na Eleonora von St. Geor-
gen am Längsee [1698]; 
Ferlacher und Waidischer 
Hammergewerken Ignaz 

Jakob Freiherr von Silbernagl; Baugeschichte von Schloss Krasto-
witz bei Klagenfurt; L. Höbelt: Die Wahlen in der Großgrundbesit-
zerkurie des herzogtums Krain 1861-1883; W. Drobesch: Eduard 
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Karl Graf Pöttickh und Freiherr von Plattenegg … Genealoge].
 Idem, Teilband II. F.M. Dolinar: Die geistigen Strömungen 
im Katholizismus des 18. Jh.; Geheimprotestantismus … ; Ed-
linger … ; A. Rainer: Feldsberg am Lurnfeld … Untertanen … ; 
E. Webernig: Ludwig Freiherr von Deutenhofen (1676-1747);W. 
Deuer: Der Thronfolger Franz Ferdinand … ; R. Gasper: Auf der 
Walz. Die Reisebücher des Buchdruckers Max Samonig [1930].

Neues aus Alt-Villach, jaarboek 51, 2014. S. Eichert: Neue 
Analysen an alten Waffen [gedegen; met literatuurlijst]; C. 
Vetterling: ‘Der Turm … ein ausgezeichnetes und schönes 
Werk’ [Sankt Jakobkerk voor 1348]; H. Krainer: Zur For-
schungsgeschichte der Eggerloch-Höhle bei Warmbad-Vil-
lach und ihrer ältesten Inschriften [Hossé, Kasperet, Dolenz]; 
D. Neumann: Das einstige Stadttheater von 1842-1949… 
[Pirker, Cefarin, Frasel, Fraß, Haselbel, Rumbold, Kleß]; W. 
Wadl: 125 Jahre Sozialdemokratie [SDAP in Kärnten; ver-
bod; Adler, Lassalle]; E.E. Kapeller: Giselbert Hoke und sein 
Arbeitstagebuch … am Villacher Waldfriedhof [1953].

Zuid-Afrika
Capensis [Wes-Kaap], 2014-3. B. van der Merwe: Helde, 
heldinnen en gewone mense – een en ander oor die Kaapse 

Hugenote [Woltemade, 
de Coligny; uit Luberon-
Waldense in de Provence: 
Courbon, Jourdan, Mal-
lan]; R. Viljoen Coqui: Die 
Coqui's, van Theodor 
Julius Adolph tot by 
Dolf [uit Brunswijk, 1818-
1997; van Breda, Deneys, 
Wahl, Rogers, Cawood]; 
J. Krige: Die Rabie's van 
Groenkloof [oorsprong 
uit Leipzig: Rabe, VOC-
er; Pyl, Grobbelaar, van 
der Merwe, Roos, Van 
den Berg, Marais]; H. 

Wolfaardt: Vriende is een bonus [Wolvaardt, Frick, du Toit, 
Botha, Brand]; I. Bosman: Wenke met die publikasie van 'n 
genealogiese boek [bronnen, tips].

Familia, jg. 52, 2014-2/3. J.H. de Beer: Die De Beer-familie en 
DNS-navorsing [uit Wase?; in Finland]; Langste meelopers 
van de GGSA [du Preez, Zöllner]; B. Cilliers: Families van die 
Kleinkaroo – Calitz nr. 3 [le Grange, Cortzee, Mallinson, van 
Coevoerden, du Toit, Grundling, Potgieter, Zeelie, Pretorius, 
Van den Berg, Strydom, Geyser, Van der Klashorst, Jordaan, Nel, 
Van Wyk]; C. Viljoen: Resensie van Franse Hugenotengeskrifte 
aan die Kaap 1688-1725]; S. Jellis: The Cape Manx connection: 
E.A. Blackall … Rev. Meent Borcherds [in India; Cameron, 
Baynes]; C. Els: The quest for 'John' Cronjé of Standvastigheid 

[boerderij; Rahl, Pot-
gieter]; Canadians in the 
Anglo Boer [Wright]; A. 
Swanepoel: Persoonlike 
briewe as bronne vir 
genealogiese navorsing 
[de Villiers, Moster, Vlok, 
Van der Spuy, Schabort, 
Krige, Bosman]; J.A. 
Venter: Verkorte repliek: 
die herkoms van Hendrik 
Venter, die stamvader 
van die Suid-Afrikaanse 
Venters [afrekening met 

vele fabels van 'deskundigen', afkomst uit Hamel in West-
Vlaanderen en niet uit Frankrijk of Hameln in Duitsland].
 Idem, 2014-4. B. Cilliers: Families van die Kleinkaroo – 
Hartman-tak [Calitz, van Wyk]; N. Da Silva: The detective 
in me [Hodges, Mostert, Fairbaim, Peckham]; J.J. Potas: 
Elizabeth Voogd en haar plek in die SA genealogie [Khoi-San 
afstamming van Elizabeth van de Kaap; Meerhoff, Zaaiman, 
van Schalkwyk]; E. von Fintel: The practice of tracing and follow 
up [von Fintel, Hohls, Müller]; H. Garner: Uitgebreide families 
in die vroeë 1900’s [Strauss, du Toit, Mentz, Botha, Erasmus 
geb. Holtzhausen]; A. Jermyn: The Baumann family, builders 
of one kind or another [Picard, Leviseur, Bagley]; A. Barrett: 
Die story van twee Duitse soldate [Wagner, Steinmann]; R. 
Landman: Kommentaar op die artikel 'Landman waar kry julle 
daardie naam?' [correcties; Kickers uit Enkhuizen, Minnaar]; 
F.U. Rootenberger: Dutch Masters in the Pretorius bloodline 
[van Egmont (Leiden), de Grebber, Victors (Amsterdam)].

Zwitserland
Regio-Familienforscher [Basel], jg 27, 2014-4. Archiv Dr. J.K. 
Lindau [naamlijsten per plaats en periode]; G. Bernhard: Quer-
verbindungen über den Basler Daig [E. Kaiser, Jb. Burckhardt, 
Bauhin, Fontaine, Cherier, Battier, Vogelmann, Rosenblatt, 
Keller, Hausschein = Oecolampadius]; H. Liebenhöfer: Zum 
450. Todestag von Wibrandis Rosenblatt (1504-1564) [Keller, 
Gleser, Bucer]; B. Stadler: Wie meine Ururgrossmutter 
Marianna Stadler zu literarischen Ehren kam [Birchmeier, 
Gloor von Birrwil; ontucht]; Privatarchiv im Staatsarchiv Aarau 
[alf. lijst Ackermann-Zschokke]; Sehum-Datei [van internet; 
bijv. Blarer von Wartensee, Binder, Buxtorf, Burkhardt, Christ]; 
Hexenprozesse mit Todesurteil/Justizmorde der Zunftstadt 
Zürich [naamlijst van 1487-1701].
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GensDataPro, het stamboomprogramma van de NGV, 
is hét programma bij uitstek voor de genealoog die 
meer wil dan alleen een opsomming van namen en 
jaartallen. In GensDataPro plaatst u al uw familiema-
teriaal zoals foto’s, scans en bronteksten, eenvoudig 
bij de juiste gegevens waardoor ze makkelijk zijn te-

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

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

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

een boek sterk wordt vereenvoudigd.

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

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


